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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )احلؿد هلل اًمؼائؾ: 

, واحلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ ًمـا ظمػم [21]إطمزاب: (ی ی ی یىئ ىئ 

رؾمؾف, وأنزل قمؾقـا أومضؾ يمتبف, وهق ل ًمؾقطمقلم محؾة مـ اًمصحاسمة, ومـ 

َؾػ اًمذيـ محؾقمها, وأوصؾقمها سملىمقاهلؿ, وما ؾمط ره  شمبعفؿ مـ اًمس 

اًمتاريخ مـ أومعاهلؿ, ومؽاكقا ظمػم طمامؾ خلػم حمؿقل, ومجاءت كامذضمفؿ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصة قمـ طُمبهفؿ ًمـبقفؿ ىمة, ومعؼمشـرمُ 

الم قمغم ظمػم اًمقرى, مـ سمَؾغْت ؾمـُتف اخلؾقؼة وإمُم,  الة واًمس  صُمؿ  اًمص 

وظمػم مـ صغم  وصام ودقما, وظمػم مـ سملم  ٕمتف ـمريؼ اهلدى, ومؽميمفا قمغم 

حمجة سمقضاء كجا هبا يمؾ مـ ؾمؿع ووقمك, صغم  اهلل قمؾقف وقمغم آخف, ومـ 

ي ا سمعد...اهتدى هبديف إمم يقم اًمده  ـ. صمؿ أم 

 أخي القازئ:

صػحات, ومقفا ؾُمـَـ وقمبادات, ؾُمـَـ ملثقرة, وقمبادات وأؾْمُطر 

هلذه  -ضمؾ  ذم قماله-جمفقًمة ومعؾقمة, وأظمرى مفجقرة, إهنا ِمـٌَح مـ اهلل 

ا ومقفا مـ مضاقمػة إضمقر  َ
ِ
ة: ًمقستزيدوا مـ اًمطاقمات, وهل ِمـٌَح: ح إم 

اسمؼة ة, واؾمتقدع ومقفا اًمتل مل شمؽـ ًمألمؿ اًمس  , مـحفا ضمؾ  وقمال هذه إم 
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صمؿرات قمظقامت عمـ ؾمارع إًمقفا, ومفل ِمـٌَح قماًمقة اًمػضؾ, ضمؾقؾة اًمؼدر, 

ه ريب ظمػم -قمظقؿة اًمثؿرة, اىمؽمح قمكم  يمتاسمتفا أطمُد اإلظمقة اًمػضالء  ضمزا

 ؾمببان رئقسان:زم ذم شمسطػمها  اويمان داومعً  -اجلزاء

د, وأبؽك قملم أطمزن ىمؾب يمؾ مما مج  ؾمؿع يمؾ مسؾؿ, و أوهلام: قطمه

ـْ طمقـام كقؾ مـف, ورُ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾقؾ اهلل كبقـايمؾ حُمِب خل ؾمخروا  ؾمؿ قمـف مـ ىِمَبؾ َم

 -ومداه أيب وأمل-ء ًمف سـلوا سمرؾمؿ يماريؽاشمػمات ؾماظمرة شمُ ؤمـف, واؾمتفز

ا زًمـا كسؿع سمؿثؾ هذا مـ سمؾد وآظمر, وٓ قمجب مـ موإمم يقمـا هذا 

ار ىمريش, وهمػمهؿ طمقـام آذوه وؾمخروا مـف, يمػ اومؼد شمبع همٓء مجقعً ذًمؽ: 

, ملسو هيلع هللا ىلصممـ كال وآذى رؾمقل اهلل  -رضقان اهلل قمؾقفؿ-ومـال اًمصحاسمة 

ف  ملسو هيلع هللا ىلصواًمدوماع قمـ طمؼه رؾمقل اهلل  ة طمتك ُيرد  طمؼُّ ـٌ قمغم يمؾ إم   .ملسو هيلع هللا ىلصَدْي

وماع قمـف: ـْ أهؿ أنقاع اًمده وماع قمـ ؾمـتف, وإفمفار أظمالىمف  وِم  ملسو هيلع هللا ىلصاًمده

هفا اًمغرب, واًمتعاًمتل  اًمؽتب ذم  شـراحلث قمغم شمطبقؼف سمـريػ هبديف وؿمق 

تِف هؿ أهؾ ديـف, ومنن  واعمسارقمة ًمسـ  , ملسو هيلع هللا ىلصهلديف  اذًمؽ, وأومم اًمـ اس شمطبقؼً 

سمؼقًمف يـبغل أن يؽقن مـ أطمرص اًمـاس قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قِمرض اًمـ بل  مـ يردّ 

, ومقحقل ؾُمـ ة اوهديف, وشمطبقؼ ؾُمـَـِف سمػعؾف أجًض  ملسو هيلع هللا ىلصآمتثال ٕوامر اًمـ بله 

كف. ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بل   ذم كػسف, وذم جمتؿعف, وسملم أهؾف وأوٓده, وـمالسمف, وإظمقا

هق ما يشفده واىمعـا اًمققم مـ اًمتػريط ذم ؾُمـ ة اًمـ بل  واًمسبب اًمثاين:

 وامتثاهلا, سمُِحجة أهنا مما ُيثاب وماقمؾفا وٓ ُيعاىمب شماريمفا, وًمق شمتبعت  ملسو هيلع هللا ىلص
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ا وضمدت ومقفا أن   ملسو هيلع هللا ىلصؾُمـ ة اًمـ بل  -أظمل اًمؼارئ- ذم هماًمب -اًمصحاسمة  َحَ

ىُمقن ذم إوامر سملم اًمقاضمبات, واعمستحبات مـ طمقث  -أمرهؿ ُيػره

شمف  اأؾمػً  ؿسمؾ هؿ أطمرص اًمـاس قمغم اخلػم, وأؿمدهاًمسمال واًمتطبقؼ,  ًمػقا

مـ يعرف  ومضائؾ قمديدة, وقمظقؿة ذم وًمق يمان كاومؾة, سمقـام ذم واىمعـا دمد 

مـ شمظفر  , وًمرسمام رأجتةة واطمدؾُمـَـ يمثػمة قَمؾَِؿفا ومل يعؿؾ هبا, وًمق عمر  

الح وآ ذم يمثػم مـ  اـمً اخلػم, وُيرى مػره  ؾمتؼامة, وطُمبُّ قمؾقف مظاهر اًمص 

ــ سمؾ ضُمؾه  فماهرة قمؾقف ذم ؾَمْؿتِف, وأظمالىمف,  ملسو هيلع هللا ىلصفا!! ومال دمد ؾُمـ ة اًمـ بل اًمسُّ

ـْ ـَمَؾَب اًمعؾؿ وطَمِرَص  وشمعامؾف, وقمبادشمف, سمؾ رسمام يمان هذا ؿملن سمعض َم

ه مؽماضمعً  قمؾقف, صمؿ ـ ة, مع معرومتف سمؽثػم مـ  اشمرا ذم قمؿؾف وطمرصف قمغم اًمسُّ

ومقن اًمعؾؿ ة, وًمئـ يمان اًمسؾػ يعره ـَـ اًمـبقي  : اعمسائؾ اًمعؾؿق ة, واًمسُّ

ومام , ة اًمتل شمقرث زيادًة ذم اًمطاقمات, واًمعبادات, واحلرص قمؾقفاشـقاخلسم

سائؾ, ذم شمطبقؼ مدى شملثػم قِمْؾِؿـا, ومعرومتـا سماخلالف، وأدًمة يمثػم مـ اعم

ـَـ, واًمعبادات؟  يمثػم مـ اًمسُّ

يا هذا إذا أومـقَت »ىمال أطمدهؿ ٔظمر يستؽثر مـ اًمعؾؿ و ٓ يعؿؾ: 

 .«ومؿتك شمؼاشمؾ؟! قمؿرك ذم مجع اًمسالح

َؾػ  قن مـ يعؾؿ وٓ يعؿؾ، ويمذا مـ جيؿع  ôوًمؼد يمان اًمس  يذمُّ

ًة قمغم اًمعؾؿ سمال قمؿؾ,  ر أصحاب احلديث مر  اًمتػت  إوزاقملوح ا سمؽ 

, «يمؿ مـ طمريٍص, ضمامٍع, ضماؿمٍع ًمقس سمؿـتػٍع, وٓ كاومعٍ »إًمقفؿ، ومؼال: 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000333&spid=35
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يمثرة مـ هيتؿ سمرواية احلديث, وطمػظف,  $ وح ا رأى اخلطقب اًمبغدادي

 .[اىمتضاء اًمعؾؿ اًمعؿؾ]ؾماًمة ىمقهؿة, قمـقاهنا: مع ىِمؾ ة اًمعؿؾ, أخ ػ ر

م هق طمال يمثػم مـ ا, وٓ أنؽر أن  هـاك كامذج م ىمة ذم واىمعـا, شـرومام شمؼد 

ـ ة يمثػمة, وشملمؾ  ليت مـ ؾمـقما  -أظمل اعمبارك-ًمؽـ مظاهر اًمتػريط سماًمسُّ

قمقؾ إول   اطِمس  ً ملسو هيلع هللا ىلصاًمذيـ اىمؽمسمقا مـ ؾُمـ ة اًمـ بله -سمعض اًمـ امذج ًمؾر 

َؾػ  -وقمؿاًل  , وهل يمثػمة ذم هذا -ارمحفؿ اهلل مجقعً -ومـ شمبعفؿ مـ اًمس 

تل  اًمباب, وًمؽـ ذيمرت ذم اًمتؿفقد سمعضفا: ًمعؾ ومقفا ما يستـفض مِه 

ـ ة تؽ: ًمتطبقؼ اًمسُّ  .ومِه 

سملؾمامئف احلسـك, وصػاشمف اًمُعغم, أن جيعؾـل وإياك  -شمعامم -أؾملل اهلل 

ـ ة, ويتؿس ؽقن هبا ذم أىمقاهلؿ, وأومعاهلؿ, ومجقع أطمقاهلؿ, مِمـ يتبعقن اًمسُّ

إك ف وزم ذًمؽ واًمؼادر قمؾقف, وصغم  اهلل وسمارك قمغم كبقـا حمؿد وقمغم آخف 

                                                                                       إمم يقم اًمديـ. ا يمثػمً  وصحبف وؾمؾ ؿ شمسؾقاًم 

 إنٗ ػفٕ ستّ:كرثّ انفقٛش 

 ػثذ اهلل تٍ دًٕد انفشٚخد. 

Email : A          @hotmail.com (1)  

  

                                                                 

ومؿـ أراد , أىمقؿت قمغم مادة هذا اًمؽتاب دورات ومساسمؼات ذم حماضـ شمرسمقية (1)

 اعممًمػ. سمريد مع وإضماسماهتا ومؾقتقاصؾ احادة أؾمئؾة كامذج
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 اليوةي  ملسو هيلع هللا ىلصيف سنن النيب  اأربعون درًس

 اهلذا اًمؽتاب قمغم أرسمعلم درؾًم  أضع سملم يديؽ أظمل اًمؼارئ شمؼسقاًم 

شمراسمط اعمقضقع ىمدر اعمستطاع, وراوطمت سملم صمالث إمم مخس  امراقمقً 

ًمتـاوهلا قمغم قمدة جماًمس ذم اعمساضمد,  شمسفقاًل  :اصػحات ًمؽؾ درس شمؼريبً 

وجماًمس اًمذيمر, واًمتدارس, وطمؾؼات اًمتحػقظ وُدْوِرها, واًمدروس 

 إرسية, وهمػمها مـ اعمحاضـ اًمؽمسمقية.

 اًمصػحة قمـقان اًمدرس اًمدرس

 42-11 صمؿراهتا -كامذج مـ طمرص اًمسؾػ قمؾقفا  –معـك اًمسـة  1
ًٓ : اًمســ اعمقىمقشمة 4 ؾمــ سمعد  – اًمػجر :وىمت ما ىمبؾأو

 آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم

43-11 

 16-14 ؾمــ اًمقضقء 1
اًمسـة اًمثاًمثة: اؾمتػتاح صالة اًمؾقؾ  –ؾمــ ىمقام اًمؾقؾ واًمقشمر  2

 سمريمعتلم ظمػقػتلم

17-34 

سمعة:أدقمقة اؾمتػتاح صالة اًمؾقؾ 3 اًمسـة اًمثامـة:  –اًمسـة اًمرا

 ؾمقر معق ـة آظمر صمالث ريمعات

34-31 

 32-31 ؼـقت ذم اًمقشمر ومسائؾفاًمسـة اًمتاؾمعة: اًم 4
اًمسـة اًمعارشة: اًمدقماء ذم صمؾث اًمؾقؾ أظمر إمم هناية وىمت  5

 ما ىمبؾ اًمػجر

32-46 
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 اًمصػحة قمـقان اًمدرس اًمدرس

 42-41 : ؾمــ أذان: وىمت اًمػجراصماكقً  6
 54-43 ؾمـة اًمػجر وما يتعؾ ؼ هبا مـ أطمؽام وؾمــ 7
 66-51 ؾمــ اًمذهاب إمم اعمسجد 16
سة: ىمبض اًمقد اًمقرسى اًمسـة اخلام – ؾمــ ذم اًمصالة 11

 سماًمقؿـك

61-62 

ءة  –اًمسـة اًمسادؾمة: دقماء آؾمتػتاح  14 اًمسـة اًمعارشة: ىمرا

 ؾمقرة سمعد اًمػاحتة

62-67 

 72-76 ؾمــ اًمريمقع واًمرومع مـف 11
 77-73 ؾمــ اًمسجقد واجلؾسة سملم اًمسجدشملم 12
 164-166 ؾمــ ذم اًمتشفد 13
 116-165 إذيمار اعمنموقمة سمعد اًمصالة  14
 114-111 أذيمار اًمصباح -اًمسـة اجلؾقس سمعد اًمػجر ذم اعمصغم  15
 144-115 وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ : وىمت اًمضحكاصماًمثً  16
 144-141 وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ : وىمت اًمظفراراسمعً  17
 114-145 وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ : وىمت اًمعرصاظمامًس  46
 116-111 وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ : وىمت اعمغرباؾمادؾًم  41
 124-117 وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ : وىمت اًمعشاءاؾماسمعً  44
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 اًمصػحة قمـقان اًمدرس اًمدرس

اًمسـة اًمسادؾمة: وضع اًمقد اًمقؿـك حتت اخلد  – ؾمــ اًمـقم 41

 إجؿـ

121-125 

 134-125 اًمسـة اًمساسمعة: أذيمار اًمـقم مـ اًمؽتاب واًمُسـ ة 42
ه اًمـائؿ 43  142-135 اًمسـة عمـ اؾمتقؼظ مـ كقمف -ؾمــ ومقام يرا
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 :َّح     يؼُٗ انضُّ

ـ ة ذم إصؾ, هل: مـ ىمقل، أو ومعؾ,  ملسو هيلع هللا ىلصػ ًمؾرؾمقل ضـقيمؾ ما أُ  اًمسُّ

ـ ة, ومػل إصؾ أ و شمؼرير, أو صػة ظَمْؾِؼق ة, أو ظُمُؾِؼق ة, هذا هق معـك اًمسُّ

 اعْمَْفِديهلَم » :ملسو هيلع هللا ىلص هل: اًمطريؼة, ومـف ىمقل اًمـ بل
ِ
وَمَعَؾقُْؽْؿ سمُِسـ تِل َوؾُمـ ِة اخْلَُؾَػاء

, ـَ ؿِمِدي ا قا قَمَؾقَْفا سمِاًمـ َقاضِمذِ  اًمر  ُؽقا هِبَا َوقَمضُّ عرسماض , مـ طمديث اًم(1)«ََتَس 

ومفق مـ ؾمـ تِف, ومؼد يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلص, ومؽؾ ما يمان قمغم ـمريؼتف ڤسمـ ؾمارية ا

 .ف إدًمـةضـقطمسب ما شمؼت اأو واضمبً  ,ااحلمقر سمف ذم ؾمـ تف مستحبً 

ـ ة هل سمؿعـك اعمستحب, واعمـدوب, : صُمؿ  ؿماع قمـد اعمتلظمريـ أن  اًمسُّ

د  واًمػؼف, وهذا اعمعـك هق وهق اًمذي ضمرى قمؾقف قمؿؾ أهؾ إصقل, اعمرا

ـ ة قمغم هذا اعمؼصقد: ذم هذه اًمقرىمات,  ارع ًمقس وماًمسُّ هل ما أمر هبا اًمش 

 أنف ُيثاب وماقمؾفا, وٓ ُيعاىمب شماريمفا. وصمؿرهتا:قمغم وضمف اإلًمزام, 

  

                                                                 

, وصححف إًمباين )صحقح (2676اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 4607رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)

 (.1/499اجلامع 
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 :َّح  ًَارض يٍ دشص انضََّهف ػهٗ انضُّ

ـِ  -1 ـْ قَمْؿِرو سْم ـِ ؾَمامِلٍ قَم روى مسؾؿ ذم صحقحف طمديث اًمـُّْعاَمِن سْم

ـُ َأيِب ؾُمْػَقاَن، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت ُأم  طَمبِقَبَة  ڤٍس َأوْ  صَمـِل قَمـَْبَسُة سْم ىَماَل: طَمد 

 
ِ
ـْ َصغم  اصْمـَتَْل قمَ » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصشَمُؼقُل: ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلّل َة َريْمَعًة ذِم َيْقٍم شـرَم

ـ  سَمقٌْت ذِم اجْلَـ ةِ  ـ  ُمـُْذ  ىَماًَمْت ُأمُّ  .(1)«َوًَمقَْؾٍة، سُمـَِل ًَمُف هِبِ طَمبِقَبَة: وَماَم شَمَريْمُتُف

 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلّل ـ  ِم ـْ  ,ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِؿْعُتُف ـ  ِم ـ  ُمـُْذ ؾَمِؿْعُتُف َوىَماَل قَمـَْبَسُة: وَماَم شَمَريْمُتُف

 ُأمه طَمبِقَبَة. 

ـُ َأْوٍس:  ـْ قَمـَْبَسةَ »َوىَماَل قَمْؿُرو سْم ـ  ِم ـ  ُمـُْذ ؾَمِؿْعُتُف  .«َما شَمَريْمُتُف

ـُ ؾَمامِلٍ: َوىمال اًمـُّ  ـِ »عامُن سْم ـْ قَمْؿِرو سْم ـ  ِم ـ  ُمـُْذ ؾَمِؿْعُتُف َما شَمَريْمُتُف

 .«َأْوسٍ 

طَمك ذِم َيِدَها, ڤطمديث قَمكِم  -4 ـَ اًمر  : َأن  وَماـِمَؿَة اؿْمَتَؽْت َما شَمْؾَؼك ِم

هْتَا, وَمَؾام  ؾَمْبٌل, وَماْكَطَؾَؼْت وَمَؾْؿ دَمِْدُه, َوًَمِؼَقْت قَماِئَشَة, وَملَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأتَك اًمـ بِل   ظْمؼَمَ

 وَماـمَِؿَة إًَِمْقَفا, وَمَجاَء اًمـ بِلُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصضَماَء اًمـ بِلُّ 
ِ
شْمُف قَماِئَشُة سمَِؿِجلء إًَِمقْـَا,  ملسو هيلع هللا ىلصَأظْمؼَمَ

وَمَؼَعَد  «قَمغَم َمَؽاكُِؽاَم »: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼاَل اًمـ بِلُّ  َوىَمْد َأظَمْذَكا َمَضاضِمَعـَا, وَمَذَهْبـَا َكُؼقُم,

مِم ا  ا َأَٓ ُأقَمؾهُؿُؽاَم ظَمػْمً » ُت سَمْرَد ىَمَدِمِف قَمغَم َصْدِري, صُمؿ  ىَماَل:سَمْقـَـَا طَمت ك َوضَمدْ 

ا اّلّلَ َأْرسَمعً   اَحاُه صَماَلصمً َوشُمسبه  َوصَماَلصملَِم, اؾَمَلْخُتاَم؟ إَِذا َأظَمْذَُتَا َمَضاضِمَعُؽاَم، َأْن شُمؽؼمه

                                                                 

 .(1727رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ـْ ظَمادِمٍ  وَمُفقَ  َوصَماَلصملَِم, اَوحَتَْؿَداُه صَماَلصمً  َوصَماَلصملَِم,  .(1)«ظَمػْمٌ ًَمُؽاَم ِم

ـَ اًمـ بله » :ڤوذم رواية: ىَماَل قَمكِمٌّ  , ىِمقَؾ ملسو هيلع هللا ىلصَما شَمَريْمُتُف ُمـُْذ ؾَمِؿْعُتُف ِم

لمَ  لَم؟ ىَماَل: َوَٓ ًَمْقَؾَة ِصػه  .(2)«ًَمُف: َوَٓ ًَمْقَؾَة ِصػه

 اىمائدً  ڤيمان قمكمٌّ  ومعؾقٌم أن  ًمقؾة ِصػهلم ًمقؾة دارت ومقفا معريمة,

ــ ة.    ومق  فا, ومع ذًمؽ مل يـشغؾ قمـ هذه اًمسُّ

 اوٓ يتبعفا فمان  ً ف,صـرصُمؿ  يـ ُيصكمه قمغم اجلـازة, ڤيمان اسمـ قمؿر  -1

ـ ة, ومؾام   ومل يعؾؿ سماًمػضؾ اًمقارد ذم اشمباقمفا طمتك شُمدوَمـ, أن  هذا هق يمامل اًمسُّ

ـ ة, ڤسمؾغف طمديث أيب هريرة  ؾ ماذا ىم كدم قمغم ومقات اًمسُّ  ال؟! وشملم 

ـِ أيب َوىم اٍص، َأن ُف يَماَن ىَماقِمدً  ـِ ؾَمْعِد سْم ـِ  اقمـ قَماِمِر سْم  سْم
ِ
قِمـَْد قَمْبِد اّلل 

ـَ قُمَؿَر! َأَٓ   سْم
ِ
قُمَؿَر, إْذ ـَمَؾَع ظَمب اٌب َصاطِمُب اعْمَْؼُصقَرِة, وَمَؼاَل: َيا قَمْبَد اّلل 

  شَمْسَؿُع َما َيُؼقُل َأبُق ُهَرْيَرَة؟ إك ُف ؾَمِؿَع َرؾُمقَل 
ِ
ـْ ظَمَرَج َمَع » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاّلل  َم

ـْ َأضْمٍر,  ـَ يَماَن ًَمُف ىمػَِماـَماِن ِم ـْ سَمقْتَِفا َوَصغم  قَمَؾقَْفا, صُمؿ  شَمبَِعَفا طَمت ك شُمْدوَم ضِمـَاَزٍة ِم

ـَ إضمر ِمثُْؾ  ـْ َصغم  قَمَؾقَْفا صُمؿ  َرضَمَع يَماَن ًَمُف ِم يُمؾُّ ىمػَِماٍط ِمثُْؾ ُأطُمٍد, َوَم

ـُ قُمَؿَر  «؟ُأطُمدٍ  ـْ ىَمْقِل َأيِب ُهَرْيَرَة  اظَمب اب  ً ڤوَمَلْرؾَمَؾ اسْم إمَم قَماِئَشَة َيْسَلُخَفا قَم

ُه َما ىَماًَمْت: َوَأظَمَذ اسْمـ قُمَؿَر ڤ ـْ  ڤ, صُمؿ  َيْرضِمُع إًَمْقِف وَمُقْخؼِمُ ىَمْبَضًة ِم

ُبَفا ذِم َيِدِه, طَمت ك َرضِمَع إًَمْقِف اًمر    اعْمَْسِجِد ُيَؼؾه
ِ
ؾُمقُل, وَمَؼاَل: ىَماًَمْت طَمْصَباء

                                                                 

 .(2727مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3705رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(2727مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5362رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ـُ قُمَؿَر ضـر, ومَ ڤقَماِئَشُة: َصَدَق َأبُق ُهَرْيَرَة  اًم ِذي يَماَن  صـكسمِاحْلَ  ڤَب اسْم

ِريَط يَمثػَِمةٍ  ـْمـَا ذِم ىَمَرا  . (1)ذِم َيِدِه إْرَض, صُمؿ  ىَماَل: ًَمَؼْد وَمر 

وومقف ما يمان اًمصحاسمة قمؾقف مـ اًمرهمبة ذم »: $ىمال اًمـ قوي 

ػ قمغم ما يػقهتؿ مـفا طملم يبؾغفؿ,اًمطاقمات  وإن يماكقا ٓ  ,واًمتلؾمُّ

 .(2)«يعؾؿقن قِمَظؿ مقىمعف

ـِ ضُمَبػْم  -2 ٍؾ ظَمَذَف, اَأن  ىَمِريبً  ڤطمديث ؾَمِعقِد سْم ـِ ُمَغػ   سْم
ِ
 ًمَِعْبِد اّلّل

ـِ اخْلَْذِف َوىَماَل: َوىَماَل: ىَماَل وَمـََفاُه,  هَنَك قَم
ِ
َا َٓ شمَ » إن  َرؾُمقَل اّلّل ُد ـقصإهن 

ـ  َوشَمْػَؼُل اًْمَعلْمَ  سـرَوًمِؽـ َفا شَمؽْ  ,اَوَٓ شَمـَْؽُل قَمُدو   ادً صـق , ىَماَل وَمَعاَد وَمَؼاَل: «اًمسه

 هَنَك قَمـُْف صُمؿ  ََتِْذُف َٓ ُأيَمؾهُؿَؽ َأبَدً 
ِ
صُمَؽ َأن  َرؾُمقَل اّلّل  . (3)اُأطَمده

ة وكحقمها, جيعؾفا  واخلذف هق: سملم رمل اإلكسان سمحصاة, أو كقا

 أصبعقف اًمسباسمتلم, أو اإلهبام واًمسباسمة.

ـ ة وشمعظقؿفا يمثػمة, ومؼد  وٓ قمجب, واًمـ امذج ذم طمػافمفؿ قمغم اًمسُّ

َؾػ  يماكقا أطمرص اًمـ اس قمغم اخلػم, وهؽذا شملث ر هبؿ َمـ سمعدهؿ مـ اًمس 

وأصبح اًمتلريخ ُيَسطهر ًمـا ممـ شمبع أوئلؽ اًمرضمال ذم  واًمؼرون اعمػضؾة,

ـ ة واىمتػائفا.    اًمتؿسؽ سماًمسُّ  ع اًمـػس قمغم احلرص قمغم اًمسُّ  ـ ة كامذج شُمشجه

                                                                 

 .(945مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1324رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(7/15) اعمـفاج (4)

 .(1954مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5479رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ومقق أرسمعلم أخػ  اعمسـدوضع ذم يمتاسمف  $ أمحداإلمام ومفذا 

 :، وح ا ىمرأ «إٓ قمؿؾت سمف اما شمريمت طمديثً » طمديث، وقمؿؾ هبا يمؾفا، ومؼال:

اطمتجؿُت, », ىمال: اديـارً  امأبا ـمقبة احلج  اطمتجؿ, وأقمطك  ملسو هيلع هللا ىلص أن  اًمـ بل

ام ديـارً  هب، ًمؽـ  واًمديـار:، «اوأقمطقت احلج  أرسمعة همرامات ورسمع مـ اًمذ 

ذم  , واًمـاّمذج-رمحف اهلل شمعامم- أمحدٕضمؾ شمطبقؼ احلديث سمذهلا اإلمام 

دد يمثػمة.  هذا اًمص 

ـَِح,  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمـ ة كبقـا  كسلل اهلل أن ُُيقل
ِ
ذم ىمؾقسمـا: ًمتـال مـ اًمػضائؾ, واعم

ـ ة يـال ملسو هيلع هللا ىلصما اؾمتقدقمف ذم ؾُمـ ة كبقف  ۵واًمُؼْرِب مـ اهلل  , ومباشمباع اًمسُّ

 رشف اعمتاسمعة, وكقر اًمؼؾب وطمقاشمف.اإلكسان 

ر  ىمال اسمـ قمطاء: مـ أخزم كػسف» :$ل اسمـ اًمؼق ؿ اىم ـ ة كق  آداب اًمسُّ

ف مـ متاسمعة احلبقب ذم أوامره, ؿمـراهلل ىمؾبف سمـقر اعمعرومة، وٓ مؼام أ

 . (1)«وأومعاًمف, وأظمالىمف

ـ ة ىمد يمُ » :اأجًض ىمال و باع إمر واًمسُّ مـ اًمَروح,  سـلشمرى صاطمب اشمه

واجلالًمة, واًمؼبقل ما ىمد طُمِرمف  واًمـقر وما يتبعفام مـ احلالوة, واعمفاسمة,

 .(2)«يمام ىمال احلسـ: إن اعمممـ مـ ُرزق طمالوًة ومفاسمة همػمه,

                                                                 

 .(2/644مدارج اًمساًمؽلم ) (1)

 .(1/8اضمتامع اجلققش اإلؾمالمقة ) (4)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000008&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=book&id=4000008&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000648&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000008&spid=35
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 :َّح   يٍ شًشاخ اذِّثاع انضُّ

ـ ة ٓ  صمؿرات يمثػمة, مـفا: -أظمل احلبقب-شمباع اًمسُّ

 سماًمـقاومؾ شمـال حمبة اهلل ۵ومباًمتؼرب هلل  اًمقصقل إمم درضمة اعمحبة,( 1

 ًمؾعبد. ۵

 ا طمبقبف فماهرً وٓ ُيبؽ اهلل إٓ إذا اشمبعت » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

ىمتف ظمؼمً اوسماـمـً  , وومـقت اوأضمبتف دقمقًة, وآصمرشمف ـمققمً  ,ا , وأـمعتف أمرً ا , وصد 

قمـ طمؽؿ همػمه سمحؽؿف، وقمـ حمبة همػمه مـ اخلؾؼ سمؿحبتف, وقمـ ـماقمة 

, وارضمع مـ طمقث ؿمئت,  ـ  همػمه سمطاقمتف, وإن مل يؽـ ذًمؽ ومال شمتع

 .(1)«ءؿمـلومؾست قمغم  اوماًمتؿس كقرً 

ًمؾخػم, ومال  -شمعامم-ًمؾعبد, ومققومؼف اهلل  -عاممشم-كقؾ معق ة اهلل ( 4

 ٕنف إذا كال اعمحبة كال اعمعق ة. :۵رسمف  ضـليصدر مـ ضمقارطمف إٓ ما ير

ب سماًمـقاومؾ كال ( 1 ـة ًمـقؾ اعمحبة, ومؿـ شمؼر  إضماسمة اًمدقماء اعمتضؿه

 اعمحبة, ومـ كال اعمحب ة كال إضماسمة اًمدقماء.

 ويدّل قمغم هذه اًمثؿرات اًمثالث:

َ ىمال» :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلل   ڤيب هريرة طمديث أ ـْ  :إِن  اّلل  َم

َب إزَِم  قَمْبِدي سمِ   َأطَمب  إزَِم  مِم ا شـلقَماَدى زِم َوًمِق ا وَمَؼْد آَذْكُتُف سمِاحْلَْرِب, َوَما شَمَؼر 
ٍ
ء

                                                                 

 (.3/37مدارج اًمساًمؽلم ) (1)
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ُب إزَِم  سمِاًمـ َقاومِِؾ طَمت   ْضُت قَمَؾقِْف, َوَما َيَزاُل قَمبِْدي َيتََؼر  ك أطُِمب ُف, وَمنَِذا َأطْمبَبْتُُف يُمـُْت اومؽَْمَ

سمِِف, َوَيَدُه اًم تِل َيبْطُِش هِبَا, َوِرضْمَؾُف اًم تِل  صـرُه اًم ِذي ُيبْ صـرؾَمْؿَعُف اًم ِذي َيْسَؿُع سمِِف, َوسمَ 

قُِمقَذك ُف, َوَما شَمرَ  شـلَيؿْ  َٕ ـْ اؾْمتََعاَذيِن 
قُْمطِقَـ ُف, َوًَمئِ َٕ ـْ هِبَا, َوإِْن ؾَملََخـِل  ْدُت قَم  ؿمـلد 

ٍ
ء

ـِ َيْؽَرُه اعْمَْقَت َوَأنَا َأيْمَرهُ  ـْ َكْػِس اعْمُْمِم  . (1)«َمَساَءشَمفُ  َأنَا ومَاقِمؾُُف شَمَردُّدِي قَم

ضمؼم اًمـ ؼص احلاصؾ ذم اًمػرائض, وماًمـقاومؾ دمؼم ما ُيصؾ ذم ( 2

 .اًمػرائض مـ ظَمَؾؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمال: ؾمؿعت رؾمقَل اهلل ڤطمديث أيب هريرة  :ويدّل قمؾقف

ـْ قَمَؿؾِِف َصاَلشُمُف,» ُل:يؼق َل َما ُُيَاؾَمُب سمِِف اًْمَعْبُد َيْقَم اًْمِؼقَاَمِة ِم وَمِنْن  إِن  َأو 

ـْ  ,سـرَوإِْن وَمَسَدْت وَمَؼْد ظَماَب َوظَم  َصُؾَحْت وَمَؼْد َأوْمَؾَح َوَأنَْجَح, وَمِنْن اْكتََؼَص ِم

بُّ  ٌء,ؿمـلوَمِريَضتِِف  ٍع؟: اْكُظُروا َهْؾ ًمَِعْبدِ ۵ىَماَل اًمر  ـْ شَمَطقُّ َؾ هِبَا َما  ي ِم وَمقَُؽؿ 

ـْ اًْمَػِريَضِة صُمؿ  َيُؽقُن ؾَمائُِر قَمَؿؾِِف قَمغَم َذًمَِؽ   . (2)«اْكَتَؼَص ِم

ا هق  اوماًمعبد إذا يمان حماومظً  طمقاة اًمؼؾب يمام شمؼّدم، (3 َ
ِ
ـ ة يمان ح قمغم اًمسُّ

ط سماًمقاضمبات أو يؼ أهؿ مـفا أطمػظ, يـال و ومقفا, صـرومقصعب قمؾقف أن يػره

ومقحقا ىمؾبف سمطاقمة  ,-شمعامم-ؾة أظمرى, وهل: شمعظقؿ ؿمعائر اهلل ضـقسمذًمؽ وم

ـَـ قمقىمب سمحرمان اًمػرائض.  رسمف,  ومـ هتاون سماًمسُّ

                                                                 

 (.6502رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

, وصححف (413اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 864أبق داود سمرىمؿ )و(, 9494رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.1/405قح اجلامع إًمباين )صح
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 اواًمعصؿة مـ اًمقىمقع ذم اًمبدقمة: ٕن  اًمعبد يمؾام يمان متبعً  اًمبعد( 4

ـ ة يمان طمريًص  ا ضماء ذم اًمسُّ َ
ِ
ٓ  يتعبد سم اح ـ ة ًمفشـلأ دًمقؾ ُيت بع,  ء إٓ وذم اًمسُّ

 وهبذا يـجق مـ ـمريؼ اًمبدقمة. 

ـ ة صمؿرات يمثػمة,  ومؽؾ مـ اشمبع » :$ىمال اسمـ شمقؿقة وًمؾحػاظ قمغم اًمسُّ

وىمال شمؾؿقذه اسمـ , (1)«ه, ورازىمفصـروماهلل يماومقف, وهاديف, وكا ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

ب قمـ كػسف وقمـ اخلؾؼ, » :$اًمؼقهؿ  ـة, وشمغر  ومؿـ صحب اًمؽتاب واًمسُّ

 .(2)«بصـقهلل ومفق اًمصادق اعموهاضمر سمؼؾبف إمم ا

 :وع في المقصودشـرقبل ال

 مـ مجعف زم سـرشمق ما وقمرض, دقصؼاعم ذم وعشـراًم وىمبؾ: اًمؼارئ أظمل

ـِ  ـَ  :يكم سمام أومقدك, اًمققمقة اًمسُّ

 ًٓ ـِ  مـ شمتبعتف ما يمؾ اًمقرىمات هذه ذم مجعُت  :أو ـَ  وىمد ,اًمققمقة اًمسُّ

ـِ  سمعض ُأهمػؾ ـَ  ذم خلالف أو, دًمقؾ ًمضعػ ا:صمبقهت ذم ًمؾخالف اقمؿدً  اًمسُّ

ـ ةقمغم  آؾمتدٓل ومفؿ  مـ اخلؼم سمف صّح  ما شمؼققد قمغم طمرصُت  وىمد, اًمسُّ

ـ ة ة اًمسُّ  .حتق ة وأزيمك صالة أومضؾ صاطمبفا قمغم اًمـبقي 

ـَـ مـ هـاك: اصماكقً  , إزمان أو, إمايمـ أو, إطمقال شمتبع اًمتل اًمسُّ

ـِ  مـٕؿمخاص  شُمعدُّ  ـَ  ٕن :اقمؿدً  أذيمرها مل, ف همػمهؿسمخال اًمققمقة اًمسُّ

                                                                 

 (.1/160اًمؼاقمدة اجلؾقؾة ) (1)

 (.2/467مدارج اًمساًمؽلم ) (4)
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 ومنكف اعمديـة أو, مؽة ذم يمان مـ :اًل ؿثوم, قمؾقفؿ شمتؽرر ٓ اًمـ اس هماًمب

 ومقـال ومقف ويصكمه , اًمـ بقي أو, احلرام اعمسجد يزور أن يقم يمؾ يستطقع

الة مضاقمػة ؾةضـقوم ـَـ سمعض هـاك ويمذا, اًمص  ة إٓ شمؽقن ٓ اًمسُّ  أو, ًمألئؿ 

ـَـ مـ ذًمؽ وكحق, اعممذكلم  ًمؽثػم تلت كشم ٓ رسمام, معلم   سملمر شمتعؾ ؼ اًمتل اًمسُّ

 اهلل ذم إظمقية يماًمزيارة: احلال سماظمتالف َتتؾػ ؾُمـَـ وهـاك, اًمـ اس مـ

ر وقمبادة, -شمعامم- ؽر, اًمتػؽُّ  اًمـ بله  قمغم واًمصالة, اعمريض وقمقادة, واًمشُّ

طمؿ وِصؾة, اعمؼاسمر وزيارة, ملسو هيلع هللا ىلص  وؾُمـَـ, ةواًمصدىم, اًمعؾؿ وـمؾب, اًمر 

 ؾُمـَـ سملهنا اجلزم ًمعدم :اقمؿدً  أهمػؾتفا اًمتل اًمســ مـ وكحقها آهمتسال

 ؾمبؼ يمام وًمؽـ, أجامف مـ ؿماء متك هبا اًمعبد اإلشمقان ةقماؾمتطا مع, يقمقة

 .ذم اًمققم واًمؾقؾة يتؽرر اًمذي قمغم طمرصُت 

ا اعمػضال-اقمؾؿ  :اصماًمثً  شمعامؾف, يشؿؾ اشمهباع أظمالىمف, و ملسو هيلع هللا ىلصأن  اشمهباع هديف  -أهيُّ

قمـ هذا  -أهيا اعمبارك-, ومع ؾمـ تف, ومع اًمـ اس, ومال شمغػؾ -شمعامم-وأدسمف مع رسمف 

  .ا اعمطؾب اعمفؿ, ومإظمالق قمامد مفؿ ُيتاضمف واىمعـا اًمققم يمثػمً 

ف قمـ ا صـرأن هيديـا ٕطمسـ إظمالق, وي -ؾمبحاكف-كسلل اهلل 

    .ئفاؾمـق

ب هلل  * ئ -شمعامم-واقمؾؿ أن  اًمتؼرُّ م قمغم اًمـقاومؾ سماًمػرا ض مؼد 

َب إزَِم  قَمْبِدي سمِ » يؼقل: ۵, وماهلل ا وأقمظؿ أضمرً   َأطَمب  إزَِم  مِم ا شـلَوَما شَمَؼر 
ٍ
ء

ْضُت قَمَؾقْفِ   .«اوْمؽَمَ
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ـَـ كػ :اراسمعً  سمعرض  فانػع: ٕةصـراعمؼ سـلإكـل أظماـمب هبذه اًمسُّ

, واًمـظر ومقام يمـت مؼ ـَـ اًمققمقة أمام قمقـل  ٕمحؾفا قمغم ومقف:  ا صـرً اًمسُّ

ـَـ, واعمحاومظة قمغم هدي اًمـ بله  , ومـ صَمؿ  كػع ملسو هيلع هللا ىلصاإلصاسمة مـ هذه اًمسُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصإظمقاين, وطمثفؿ قمغم اىمتػاء هدي اعمصطػك 

ؾ, ومبادر أظمل ٓهمتـام اًمعؿر, ىمبؾ طمؾقل إضمؾ, واكؼطاع إم

ؾ: ًمتحؿد اًمعاىمبة يقم اًمؾؼاء, سمعظؿ سمآؾمتؽثار مـ اًمســ وصاًمح اًمعؿ

  .ملسو هيلع هللا ىلصاًمبؼاء: حلسـ اىمتػائؽ إثر, سماشمباع هدي ؾمقد اًمبشـر  اجلزاء, ذم دار

ـَـ سمقصـقأو ...ا وأظمػمً  تلم ذيمرمها صـقؽ أظمل ذم شمعامؾؽ مع اًمسُّ

 :-رمحف اهلل شمعامم-اًمـ قوي 

ـَـ إٓ وىمد يمان ًمؽ مـفا ك إومم: ب, وًمق عمرة صـقٓ شمدع ؾُمـ ة مـ اًمسُّ

 واطمدة.

ء مـ ومضائؾ ؿمـلـ سمؾغف اقمؾؿ أنف يـبغل عم»: $ىمال اًمـ قوي    

ة واطمدة، ًمقؽقن مـ أهؾف ، وٓ يـبغل أن يؽميمف  إقمامل أن يعؿؾ سمف وًمق مر 

 ومْلتُقا ِمـُْف ما اؾْمَتطْعُتؿْ شـلإَِذا َأَمْرشُمُؽْؿ سمَ »: حلديث: امطؾؼً 
ٍ
 .(2)«(1)ء

  

                                                                 

 (.7288رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(1/16إذيمار ) (4)
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إذا أنعؿ اهلل قمؾقؽ سمطاقمة, ويمـت مـ أهؾفا اعمقافمبلم قمؾقفا,  واًمثاكقة:

, ومنن  اًمعبد إذا ضـك, ومحاول أن شمليت هبا إن يماكت مما شُمؼاقمً ووماشمت قمؾقؽ ي

 ع اًمعؿؾ.ضـقاقمتاد قمغم اًمتػقيت وشمساهؾ ومقف 

يمر: $يؼقل اًمـ قوي  يـبغل عمــ يمان ًمف وفمقػة » ذم ومائدة ىمضاء اًمذه

يمر ذم وىمٍت مـ ًمقٍؾ, أو هنار, أو قمؼب صالة, أو طماًمًة مـ إطمقال  مـ اًمذه

ـ مـفا, وٓ هيؿؾفا ومنكف إذا اقمتاد ومػاشمتف، أن يتداريمفا,  ويليت سمف إذا َتؽ 

اعمالزمة قمؾقفا مل يعرضفا ًمؾتػـقيت، وإذا شمساهؾ ذم ىمضائفا ؾمفؾ قمؾقف 

 .(1)«وىمتفا قعفا ذمضـقشم

, اوسماـمـً  ا فماهرً  ملسو هيلع هللا ىلصأؾملل اهلل أن جيعؾـل وإياك ممـ يتبعقن هدي اًمـ بل 

در قمؾقف, وصغم  اهلل ون ذم زمرشمف, إكف وزم ذًمؽ واًمؼاشـرويؼتػقن أثره وُي

 إمم يقم اًمديـ. ا يمثػمً  وصحبف وؾمؾ ؿ شمسؾقاًم  قمغم كبقـا حمؿد, وقمغم آخف,

 

   
 

                                                                 

 .(1/23إذيمار ) (1)
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ُْٕقَٕذـُح ًَـ ٍُ اْن َُ  انضُّــ

ٍَُ انًٕقٕذح: ـَـ اعممىمتة سملوىمات  َقصذ تانضُّ ذم اًمققم معقـة هل اًمسُّ

ؿتفا إمم ؾمبعة أوىمات: ما ىمبؾ اًمػجر, ووىمواًمؾقؾة, و ت اًمػجر, ووىمت ىمس 

حك, ووىمت اًمظفر, ووىمت اًمع  , ووىمت اعمغرب, ووىمت اًمعشاء.صـراًمضُّ

 

 : ٔقد يا قثم انفجشأٔاًل

وهذا هق اًمقىمت إول سماقمتبار آؾمتقؼاظ مـ اًمـ قم, ومنن  اًمـصقص 

ة أقمامل يمان يػعؾفا اًمـ بلُّ  ؿ سـقويؿؽـ شمؼ, ىمبؾ اًمػجر ملسو هيلع هللا ىلصدًم ت قمغم قِمد 

ـَـ ذم هذا اًمقىمت إ  مم ىمسؿلم:اًمسُّ

يمان يػعؾفا آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم وما يعؼبف مـ أقمامل  انقضى األٔل:

 :ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ 

قاك, أي: يدًم -1 قاك. َيُشقُص وماه سماًمسه  ؽف سماًمسه

ْقِؾ َيُشقُص وَماُه  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ »ىمال:  ڤقمـ طُمذيػَة  ـْ اًمؾ  إَِذا ىَماَم ِم

َقاكِ   يَماَن رَ », وعمسؾؿ ذم رواية : (1)«سمِاًمسه
ِ
َد،  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقُل اّلّل إَِذا ىَماَم ًمَِقَتَفج 

                                                                 

 .(255مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 245رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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َقاكِ  قص:. (1)«َيُشقُص وَماُه سمِاًمسه  .دًمؽ إؾمـان قمرضا ً سماًمسقاك واًمش 

 .اًمقارد قمـد آؾمتقؼاظ مـ اًمـ قم ذيمريؼقل اًم -4

يَماَن  ىمال: ڤما ضماء ذم صحقح اًمبخاري مـ طمديث طمذيػة  وهق

َوإَِذا . «سمِاؾْمِؿَؽ اًمؾ ُفؿ  َأُمقُت َوَأطْمقَا»اَل : إَِذا َأَراَد َأْن َيـَاَم ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِلُّ 

ـْ َمـَاِمِف ىَماَل:   اًم ِذي َأطْمقَاَكا سَمْعَد َما َأَماشَمـَا َوإًَِمقِْف »اؾْمَتْقَؼَظ ِم
ِ
 
ِ
احْلَْؿُد ّلل

 .(2)«اًمـُُّشقرُ 

 يؿسح اًمـقم قمـ وضمفف. -1

  ويـظر إمم اًمسامء. -2

 .ؾمقرة آل قمؿرانإظمػمة مـ  شـرويؼرأ أيات اًمع -3

َأن ُف  »اعمتػؼ قمؾقف:  ڤوهذه صمالث ؾُمـَـ ضماءت ذم طمديث اسمـ قمباس 

َوِهَل ظَماًَمُتُف وَماْضَطَجْعُت ذِم قَمْرِض  ملسو هيلع هللا ىلصسَماَت ًَمْقَؾًة قِمـَْد َمْقُؿقَكَة َزْوِج اًمـ بِله 

  اًْمِقؾَماَدِة,
ِ
 وَمـَاَم َرؾُمق َوَأْهُؾُف ذِم ـُمقهِلَا, ملسو هيلع هللا ىلصَواْضَطَجَع َرؾُمقُل اّلل 

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُل اّلل 

ْقُؾ,   طَمت ك إَِذا اْكَتَصَػ اًمؾ 
ِ
قٍؾ, اؾْمَتْقَؼَظ َرؾُمقُل اّلل 

َأْو ىَمْبَؾُف سمَِؼؾِقٍؾ, َأْو سَمْعَدُه سمَِؼؾِ

ـْ َوضْمِفِف سمَِقِدِه, صُمؿ  ىَمَرأَ اًْمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  شـروَمَجَؾَس َيْؿَسُح اًمـ ْقَم قَم شمَِؿ ِم َياِت اخْلََقا ْٔ ا

َن, صُمؿ   ـَ ُوُضقَءُه, صُمؿ   ؾُمقَرِة آِل قِمْؿَرا َل ِمـَْفا وَمَلطْمَس َؼٍة وَمَتَقض  ٍـّ ُمَعؾ  ىَماَم إمَِم ؿَم

                                                                 

 (.255رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(2711سمرىمؿ ) ڤ طمديث اًمؼماء مـمسؾؿ و ,(6324رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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 .(1)«ىَماَم ُيَصكمه 

 » :(2)وذم رواية عمسؾؿ
ِ
ْقِؾ, ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼاَم َكبِلُّ اّلّل ـْ آظِمِر اًمؾ  صُمؿ  ظَمَرَج وَمـََظَر  ِم

, صُمؿ  شَماَل هِذِه أَيَة:
ِ
اَمء ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) إمِم اًمس 

ـْ َوضْمِفِف سمِقَِدهِ . [ 190]آل قمؿران (ک ک گ گ أي  :َيْؿَسُح اًمـ ْقَم قَم

ُـّ . يؿسح قمقـقف سمقده: ًمقؿسح أثر اًمـقم  هل اًمِؼْرسَمة. :واًمش 

ـ ة, ومنكف يبدأ مـ  ه مـ أراد شمطبقؼ هذه اًمسُّ ا يؼرأ َ
ِ
وذم رواية مسؾؿ سمقاٌن ح

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) ىمقًمف شمعامم:

  إمم ظماَتة آل قمؿران. (گ

هلذه أيات ىمبؾ اًمقضقء دًمقؾ قمغم ضمقاز ىمراءة  ملسو هيلع هللا ىلصذم ىمراءة اًمـ بّل و

 اًمؼرآن قمغم همػم ـمفارة مـ احلدث إصغر.

 .اصمالصمً  ـقدياًم همسؾ -4

ـْ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل    ڤ حلديث أيِب هريرة إَِذا اؾْمَتقَْؼَظ َأطَمُديُمْؿ ِم

ـَ سَماشَمْت اِسَؾَفا صَماَلصمً ُيْدظِمُؾ َيَدُه ذِم اإِلَكاء طمت ك َيغْ  َكْقِمِف، وَمالَ  ، وَمِنك ُف َٓ َيْدِري َأجْ

 . (3)«َيُدهُ 

                                                                 

 (.763مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 183رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.256رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.278مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 162رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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سمعد آؾمتقؼاظ مـ  ااظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ همسؾ اًمقديـ صمالصمً 

 قمغم ىمقًملم:كقم اًمؾقؾ, 

مـ مػردات ق ذهب احلـاسمؾة إمم أن ف واضمب, وه اًمؼقل إول:

 ؽام. , ورضمحف اًمشقخ اسمـ سماز ذم رشطمف قمغم قمؿدة إطماحلـاسمؾة

اسمؼ, وماًمـ بّل  :واؾمتدًمقا سمـ هنك قمـ همؿسفام ىمبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث اًمس 

همسؾفام, وإصؾ ذم اًمـ فل اًمتحريؿ وٓ صارف ًمؾـ فل قمـ اًمتحريؿ 

 .(1)«َما هَنَقْتُُؽْؿ قَمـُْف وَماضْمَتـُِبقهُ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصواًمـ بل 

 أنف مستحب , وسمف ىمال مجفقر اًمعؾامء. واًمؼقل اًمثاين:

 واؾمتدًمقا سمـِ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) قمؿقم ىمقل اهلل شمعامم: -أ 

 .[ 6]احائدة : (...پ پ

أمر سماًمقضقء مـ همػم همسؾ اًمؽػلم, وأية  ۵أن  اهلل : ووضمف اًمدًٓمة

ة عمـ ىمام مـ كقم اًمؾقؾ,  وهمػمه. قمام 

ـَ سَماشَمْت َيُدهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمـ بّل  -ب , شمعؾقؾ يدل قمغم «وَمِنك ُف َٓ َيْدِري َأجْ

كجاؾمة اًمقد مشؽقك ومقفا, وإصؾ أهنا ـماهرة ومفق آؾمتحباب: ٕن 

 اًمقؼلم, واًمقؼلم ٓ يزول سماًمشؽ.

                                                                 

 (.1337مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 7288رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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وُيتاط اعمسؾؿ ومقلظمذ سماًمؼقل إول: ًمؼقة دًمقؾفؿ, وًمعدم اًمصارف 

ا آؾمتدٓل سمأية ومفق قمام ذم اًمقضقء مطؾؼً  , سمخالف اقمـ اًمقضمقب, وأم 

 .اؾمتدٓل أصحاب اًمؼقل إول, ومفق ذم طماًمة خمصقصة

 .اسماحاء صمالصمً  ؾمتـشاق, وآؾمتـثارآ -5

ـْ َمـَاِمِف »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َ اًمـ بل   ڤحلديث أيب هريرة  إَِذا اؾْمتَقَْؼَظ َأطَمُديُمْؿ ِم

اٍت، وَمنِن  اًم , وذم رواية (1)«ِؿفِ ؿمـقَطاَن َيبِقُت قَمغَم ظَمقَاشـقوَمْؾقَْستَـْثِْر صَمالََث َمر 

َل وَمْؾقَْستَـْثِْر صَماَلصًما... إَِذا اؾْمتَقَْؼَظ َأطَمُديُمؿْ » اًمبخاري: ـْ َمـَاِمِف وَمتََقض   .(2)«ِم

سمعد آؾمتقؼاظ مـ كقم  ااظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ آؾمتـثار صمالصمً  

  قمغم ىمقًملم:اًمؾقؾ, 

وَمِنن  » ًمؾِعؾ ة اًمقاردة ذم احلديث: ىماًمقا سمآؾمتحباب، اًمؼقل إول:

 .«ِؿفِ ؿمـقَطاَن َيبِقُت قَمغَم ظَمقَاشـقاًم

: إن  سمقات اًم :اًمدًٓمة ووضمف طان هـا ٓ ُُيِدث كجاؾمة طمتك شـقىماًمقا

 يممر اإلكسان سمنزاًمتفا قمغم وضمف اإلًمزام.

 أن  آؾمتـثار واضمب: ٕن  إصؾ ذم إمر اًمقضمقب,واًمؼقل اًمثاين: 

ومف قمـ اًمقضمقب، وما ذيمره أصحاب اًمؼقل إول ًمقس صـروٓ صارف ي

                                                                 

 (.238مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3295رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.3295بخاري سمرىمؿ )رواه اًم (4)
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ـ اًمقضمقب: ٕن  احلؽؿة مـ إمر ف إمر قمصـرشمؼقم سمف احلجة ي اصارومً 

 سمآؾمتـثار ىمد شمؽقن خمػق ة, وًمقست اًمـجاؾمة.

ومػل طمديث اًمباب إمر  وُيتؿؾ أن ُُيؿؾ اعمطَؾؼ قمغم اعمؼق د,

قمـد آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم, وضماء ذم رواية اًمبخاري ما ُيَؼقهُد  اسمآؾمتـثار صمالصمً 

ا أن ُُيؿؾ اعمطؾَ  ؼ قمغم اعمؼق د ومقؽقن اعمؼصقد هذا إمر سمحال اًمقضقء، ومنم 

سمإمر هق: طمال اًمقضقء, أو ُيعؿؾ سماحلديثلم, ومقؽقن آؾمتـثاران واضمبلم 

 .-واهلل أقمؾؿ-

  فائذج:

 اظمُتؾػ ذم معـاه: . «ِؿفِ ؿمـقَطاَن َيبِقُت قَمغَم ظَمقَاشـقوَمِنن  اًم»: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

د سمف ما يؽقن ذم شـقإن  سمقات اًمىمقؾ:  إنػ طان ًمقس طمؼقؼة, وإكام اعمرا

 طان. شـقمـ أذى يقاومؼ اًم

وذًمؽ ٕن  إنػ  طان يبقت طمؼقؼة:شـقهق قمغم فماهره, وأن  اًموىمقؾ: 

ؾ إمم اًمؼؾب مـفا, واعمـاومذ يمؾفا هلا هَمْؾٌؼ, إٓ  أطمد مـاومذ اجلسؿ اًمتل ُيتقص 

 ڤطان, وذم طمديث اسمـ مسعقد شـقإنػ, وإذكلم ومقدظمؾ مـفا اًم

َذاَك »: ملسو هيلع هللا ىلصَرضُمٌؾ َكاَم ًَمْقَؾُف طَمت ك َأْصَبَح, ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلصًمـ بِله ُذيمَِر قِمـَْد ا اعمتػؼ قمؾقف:

  .(1)»ذِم ُأُذكِفِ » , َأْو ىَماَل:«َطاُن ذِم ُأُذَكقْفِ شـقَرضُمٌؾ سَماَل اًم

                                                                 

 (.774مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3270رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ا اًمػؿ ومؾف هَمْؾٌؼ أجًض  - قمغم يمظؿ اًمػؿ  ملسو هيلع هللا ىلص, وًمذًمؽ طمث  اًمـ بلُّ اوأم 

مسؾؿ مـ طمديث  طان, ومؼد ضماء ذم صحقحشـققمـد اًمتثاؤب: ًمئال يدظمؾ اًم

إَِذا شَمَثاَوَب َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقُْؿِسْؽ سمِقَِدِه قَمغَم ومِقِف وَمنِن  » :امرومققمً  ڤأيب ؾمعقد 

 .(1)«َطاَن َيْدظُمُؾ شـقاًم

, وذم اعمتػؼ قمؾقف مـ طمديث أيب (2)«وَمْؾقَْؽظِْؿ َما اؾْمَتَطاعَ »وذم رواية: 

ُه َما اؾْمَتَطاَع وَمنِن  َأطَمَديمُ » :ڤهريرة  د  َضِحَؽ  ْؿ إَِذا ىَماَل: َها,وَمْؾػَمُ

 .(3)«َطانُ شـقاًم

واًمتصديؼ, وآمتثال,  وقمغم يمؾ طمال اًمقاضمب قمغم اعمسؾؿ اإليامن,

واًمطاقمة ؾمقاء قمؾؿ طمؼقؼة وطمؽؿة ما ُأمر سمف, أو ظمػل قمؾقف ذًمؽ, ومقؽقن 

اًمذي أطماط سمعؾؿف  -ضمؾ وقمال-ذًمؽ مـ مجؾة ما ظمػل قمؾقف مـ قمؾؿ اهلل 

 ء ؾمبحاكف.ؿمـليمؾ 

 .اًمقضقء -6

م طمقـام أراد اًمـ بلُّ  ڤحلديث اسمـ قمباس  الة, ىمام إمم  ملسو هيلع هللا ىلصاعمتؼده اًمص 

 ىِمْرسمة معؾ ؼة ومتقضل مـفا.

                                                                 

 (.2995رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2994رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.2994مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6226رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ذم اًمُقضقء قمغم وضمف  اوقمـد اًمُقضقء, كؼػ وىمػة كبلمه ومقفا ؾُمــً 

, ٓ قمغم وضمف اًمتػ ر هبا: إَتامً أؾ, وإكام صـقآظمتصار واًمَعده ـَـ. اذيمه  ًمؾسُّ

ٍِ انٕضٕء: َُ  فًٍ ُص

قاك. -1  اًمسه

وذًمؽ ىمبؾ اًمبدء سماًمقضقء, أو ىمبؾ اعمضؿضة, وهذا هق اعمقضع اًمثاين 

قاك  ُـّ ومقف اًمسه م اعمقضع إول-اًمذي ُيَس ـّ عمـ أراد اًمقضقء  -وشمؼد  ومُقَس

َٓ َأْن َأؿُمؼ  »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل  ڤأن يستاك: حلديث أيب هريرة  ًَمْق

قَ  ََمْرهُتُْؿ سمِاًمسه َٕ تِل   قَمغَم ُأم 
ٍ
ِك َمَع يُمؾه ُوُضقء  . (1)«ا

يَمُف َوـَمُفقَرُه, ومقَبَْعُثُف اهلل »ىماًمت:  ڤوحلديث قمائشة  يُمـ ا ُكِعدُّ ًَمُف ؾِمَقا

... ُل َوُيَصكمه ُك َوَيَتَقض  ـَ اًمؾ قِْؾ, وَمقََتَسق   .(2) «َما ؿَماَء َأْن َيبَْعَثُف ِم

 اًمتسؿقة. -4

َ » :امرومققمً  ڤحلديث أيب هريرة 
ِ
, (3)«ـْ مَلْ َيْذيُمِر اؾْمَؿ اهللَٓ ُوُضقَء عم

ػف أبق زرقمة, وأبق طماشمؿ, واسمـ اًمؼط ان   ôواحلديث ضعقػ, ضع 

 . «ءؿمـلٓ يثبت ذم هذا اًمباب » وىمال: $واإلمام أمحد 

                                                                 

(, 1/245احلايمؿ )و(, 1/73/140) وصححف اسمـ ظمزيؿةو(, 9928رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 ذم سماب: ؾمقاك اًمرـمب واًمقاسمس ًمؾصائؿ.سمصقغة اجلزم ًؼا اًمبخاري شمعؾقو

 (.746رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.397سمرىمؿ ) اسمـ ماضمفو(, 101أبق داود سمرىمؿ )و(, 11371رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)
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وًمف ؿمقاهد قمـ مجع مـ اًمصحاسمة, ويمؾ هذه اًمشقاهد ومقفا ضعػ, 

مم إمم أن احلديث سمؿجؿقع اًمطرق يرشمؼل إ ôوذهب مجاقمة مـ اًمعؾامء 

 درضمة احلسـ.

اًمظاهر: أن  جمؿقع إطماديث ُيدث مـفا ىمقة »: $ىمال اسمـ طمجر

, وإن اطمُتج سماحلديث ومنكف ُُيؿؾ قمغم آؾمتحباب, (1)«شمدل قمغم أن ًمف أصال

سمؿجؿقع ـمرىمف  ڤوطمديث أيب هريرة  ,ôوهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء 

ـف همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ  .(2)طمس 

 همسؾ اًمؽػلم صمالصًما. -1

, »وومقف:  ملسو هيلع هللا ىلصذم ِصػة وضقء اًمـ بل   ڤقمثامن حلديث 
ٍ
َدقَما سمَِقُضقء

اٍت... ْقِف صَماَلَث َمر  َل وَمَغَسَؾ يَمػ  ُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأجُْت اًمـ بِل  » ,  صمؿ ىمال:«وَمَتَقض  َيَتَقض 

 .(3)«َكْحَق ُوُضقِئل َهَذا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) واًمصارف قمـ اًمقضمقب: ىمقًمف شمعامم:

 .يمر همسؾ اًمؽػلمطمقث مل يذ ,[6]احائدة: (...پ پ پ پ

  

                                                                 

 (.1/75شمؾخقص احلبػم ) (1)

(, واكظر: حمجة اًمؼرب ٓسمـ اًمصالح  128/  1اكظر: شمؾخقص احلبػم ٓسمـ طمجر) (4)

 .( وهمػمهؿ 76/  1واكظر: اًمسـقؾ اجلرار ًمؾشقيماين ) (,  249) 

 (.226مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 164رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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 واًمؼدملم. اًمت قامـ ذم همسؾ اًمقديـ, -2

ؾِِف  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ » ىماًمت: ڤحلديث قمائشَة  ـُ ذِم شَمـَعُّ ُيْعِجُبُف اًمت قَؿُّ

ؾِِف َوـُمُفقِرِه َوذِم ؿَمْلنِِف يُمؾهفِ   .(1)«َوشَمَرضمُّ

ْلتُْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤوطمديث أيب هريرة  وإَِذا شَمَقض 

 .(2)«َدُأوا سمِلجَاِمـُِؽؿْ وَماسمْ 

ذم  -ومقام قمؾؿـاه-ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ »: $ىمال اسمـ ىمدامة 

 .(3)«اؾمتحباب اًمبداءة سماًمقؿـك

 وآؾمتـشاق. اًمبداءة سماعمضؿضة, -3

... وَمَؿْضَؿَض, » :ملسو هيلع هللا ىلصذم ِصػة وضقء اًمـ بل  ڤحلديث قمثامن    

ا  ر اعمضؿضة (4)«ٍت...َواؾْمَتـَْثَر, صُمؿ  هَمَسَؾ َوضْمَفُف صَماَلَث َمر  , ومنن أظم 

 وآؾمتـشاق سمعد همسؾ اًمقضمف ضماز.

 اعمباًمغة ذم اعمضؿضة, وآؾمتـشاق ًمغػم اًمصائؿ.  -4

َأؾْمبِغ اًمُقُضقَء، »ىمال ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤحلديث ًمؼقط سمـ صؼمة 

                                                                 

 (.268مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 168رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

هذا »(, وىمال اًمـقوي: 1/90, وصححف اسمـ ظمزيؿة )(4141رواه أبق داود سمرىمؿ ) (4)

 (. 1/382اعمجؿقع ) «طمديث طمسـ, وإؾمـاده ضمقد

 (.1/120اكظر: اعمغـل ) (1)

 (.226مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 199رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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, وُأظِمَذت (1)«وظَمؾهْؾ سَملْمَ إَصاسمِِع، وسَماًمِْغ ذِم آؾْمتِـَْشاِق إِٓ  َأْن شَمُؽقَن َصائاًِم 

 .«َأؾْمبِغ اًمُقُضقءَ » اعمباًمغة ذم اعمضؿضؿة مـ ىمقًمف:

ك احاء » :$اسمـ قمثقؿلم خـا ؿمـقىمال  اعمباًمغة ذم اعمضؿضة: أن حتره

سمؼقة, ودمعؾف يصؾ يمؾ  اًمَػؿ, واعمباًمغة ذم آؾمتـشاق: أن جيذسمف سمـػس 

اء, وكزوًمف ىمقي...واعمباًمغة مؽروهة ًمؾصائؿ: ٕهنا ىمد شممدي إمم اسمتالع اح

 .(2)«مـ إنػ إمم اعمعدة

إيصال ًمؽؾ قمضق طمؼف مـ  اعمراد سماإلؾمباغ:. «َأؾْمبِغ اًمُقُضقءَ »: ىمقًمف

  .وهذا إؾمباغ واضمب اًمقضقء,

ـَـ,  هق :واإلؾمباغ اعمستحب اإلشمقان سمام يتؿ اًمقضقء سمدوكف مـ اًمسُّ

ًمشتاء ذم ا اام طمال اعمؽاره, يملن يؽقن احاء سماردً ؾمـقواإلؾمباغ أضمره قمظقؿ ٓ

ػ ًمقس قمـده همػمه, ومنذا أؾمبغ اًمقضقء صـقذم اًم اًمقس قمـده همػمه, أو طمارً 

 ئاشمف.سـقيمان أرومع ًمدرضماشمف وأحمك ًم

َأَٓ »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اّلّل  ڤطمديث أيب هريرة  :ويدّل قمؾقف

َرضَماِت؟ :  «َأُدًمُُّؽْؿ قَمغَم َما َيْؿُحق اهلل سمِِف اخْلََطاَيا َوَيْروَمُع سمِِف اًمد  سَمغَم, َيا ىَماًُمقا

! ىَماَل: 
ِ
 قمغَم اعْمََؽاِرِه , َويَمْثَرُة اخْلَُطا إمَِم اعْمَْساضِمِد, »َرؾُمقَل اّلّل

ِ
إؾِْمَباُغ اًْمُقُضقء

                                                                 

هذا طمديث », وىمال اسمـ طمجر: (142أبق داود سمرىمؿ )و(, 17846رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.9/15اإلصاسمة ) «صحقح

 .( 1/171اكظر: اعمؿتع ) (4)
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سَماطُ  اَلةِ, وَمذًمُِؽُؿ اًمره اَلِة سَمْعَد اًمص   . (1)«َواْكتَِظاُر اًمص 

 وآؾمتـشاق مـ يمػٍّ واطمدة. ,اعمضؿضة -5

ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصوضقء اًمـ بل ذم ِصػة  ڤحلديث قمبد اهلل سمـ زيد 

ـْ يَمِػ َواطِمَدةٍ, وَمَػَعَؾ .» ..َأْدظَمَؾ َيَدُه وَماؾْمَتْخَرضَمَفا, وَمَؿْضَؿَض َواؾْمَتـَْشَؼ ِم

 .(2)«...اذًمَِؽ صَماَلصمً 

اًمػصؾ سملم اعمضؿضة, وآؾمتـشاق ذم  جيئومل »: $ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

 .(3)«ىرسـويمان يستـشؼ سمقده اًمقؿـك, ويستـثر سماًمق ,طمديث صحقح اًمبتة...

ػة اعمسـقكة. -6 ُـّ اًمصه  ذم مسح اًمرأس شُمَس

م رأؾمف, صمؿ يذهب هبام وهل أن يبدأ ذم مسحف ًمرأؾمف ومقضع يديف ذم  مؼد 

ـ ة  اػا رأؾمف, صمؿ يرضمعفام ًمؾؿؽان اًمذي سمدأ مـف, واعمرأة أجًض إمم ىم شمػعؾ هذه اًمسُّ

 .سمـػس اًمطريؼة, وما زاد مـ اًمشعر قمـ قمـؼ اعمرأة ومنكف ٓ ُيؿسح

 ملسو هيلع هللا ىلصذم ِصػة وضقء اًمـ بّل  ڤطمديث قمبد اهلل سمـ زيد : دّل قمؾقفوي

ا طَمت ك َرضَمَع إمَِم »وومقف:  مُهَ ِم َرْأؾِمِف صُمؿ  َذَهَب هِباَِم إمَِم ىَمَػاُه, صُمؿ  َرد  سَمَدَأ سمُِؿَؼد 

ِذي سَمَدَأ ِمـْفُ   .(4)«اعْمََؽاِن اًم 

                                                                 

 (.251رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.235ؿ سمرىمؿ )مسؾو(, 192رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

  .( 192/  1زاد اعمعاد ) (1)

 .(235مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 185رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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  اًمتثؾقث ذم همسؾ إقمضاء. -7
ا اًمثاكقة,اًمَغْسَؾة إومم واضمبة, و واًمثاًمثة ومفل ؾُمـ ة, وٓ ُيزاد قمغم  أم 

 صمالث. 
: ڤ مـ طمديث اسمـ قمباس $ما صمبت قمـد اًمبخاري  :ويدّل قمؾقف

ة ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل » ة , مر   .(1)«شَمَقَضَل َمر 

َأن  » : ڤوصمبت قمـد اًمبخاري أجضا مـ طمديث قمبد اهلل سمـ زيد 

, ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِل   شَملْمِ َل َمر  شمَ  شَمَقض   .(2)«لْمِ َمر 

شمقضل  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل » :ڤوصمبت ذم اًمصحقحلم مـ طمديث قمثامن 

ة,  ا, وملطمقاكً ا, وًمذا ومؿـ إومضؾ اًمتـقيع أطمقاكً (3)«صمالصما ة, مر  يتقضل مر 

شملم, وأطمقاكً  اوأطمقاكً  شملم, مر  خياًمػ ذم اًمعدد,  ا, وأطمقاكً ا, صمالصمً اصمالصمً  امر 

ة, , واًمقديـ مرشملم,ااًمقضمف صمالصمً  ومقغسؾ مثاًل  يمام ذم  واًمؼدملم مر 

, وًمؽـ (4)ذم رواية أظمرى ڤطمديث قمبد اهلل سمـ زيد  اًمصحقحلم مـ

 . ملسو هيلع هللا ىلص, ومفق هدي اًمـ بل ا, صمالصمً اإهمؾب أن يليت سماًمؽامل صمالصمً 

  

                                                                 

 (.157رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.158رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.159رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.192/  1زاد اعمعاد ) (2)
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 اًمدقماء اًمقارد سمعد اًمقضقء. -16
ـْ َأطَمٍد َيَتَقَضُل » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤقمـ قمؿر     َما ِمـُْؽْؿ ِم

دً  -َأْو وَمقُْسبِغُ -وَمقُْبؾُِغ  , َوَأن  حُمؿ   ااًْمُقُضقَء صُمؿ  َيُؼقُل: َأؿْمَفُد َأن  َٓ إهَِل َأٓ  اّلّلُ

َا  ـْ َأهيه  َوَرؾُمقًُمُف، إٓ  وُمتَِحْت ًَمُف َأبَْقاُب اجْلَـ ِة اًمث اَمكِقَُة، َيْدظُمُؾ ِم
ِ
قَمْبُد اّلّل

 . (1)«ؿَماءَ 

مـ شمقضل ومػرغ مـ » :امرومققمً  ڤما ضماء ذم طمديث أيب ؾمعقد  أو

وضقئف ومؼال: ؾُمْبَحاَكَؽ اًمؾ ُفؿ  َوسمَِحْؿِدَك, َأؿْمَفُد َأْن ٓ إهَِلَ إٓ  َأنَْت, 

صُمؿ  ُرومَِعْت حَتَْت اًْمَعْرش  ,(2)َأؾْمتَْغِػُرَك وَأتُقُب إًَمقَْؽ ـَمبََع اهلُل قَمَؾقَْفا سمَِطاسمِع

, وسملم  أنف (4) $ؾمـاده اسمـ طمجروصحح إ ,(3)«إمَِم َيْقِم اًمِؼقَاَمةِ  سـروَمَؾْؿ شُمؽْ 

: ٕن ًمف طمؽؿ اًمرومع ه ذًمؽ:ضـروًمـ ي ومفق مقىمقف, ايصّح مرومققمً  إن مل

 ٕنف مما ٓ جمال ومقف ًمؾرأي. 

اعمسؾؿ طمقـام ُيْؼِدم قمغم اًمقضقء, سملنف أىمدم قمغم قمبادة ومقفا  ضـروًمقستح

ؾمبب ذم حمبة اهلل شمعامم ًمف, وؾمبب ذم مغػرة  صمالث ومضائؾ قمظقؿة, ومفل

ذم مقاضع وضقئف,  يقم اًمؼقامة طُمَؾاًل  سـكذكقب, وؾمبب ذم أن ُيؽاًم

                                                                 

 (.234رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ها, ًمغتان ومصـقحتان, وهق: اخلاشمؿ , ومعـك ـَمَبَع: ظَمَتؿَ اًمطاسمع: سمػتح اًمباء ويمسـر (4)

 (.1/752)احلايمؿ و(, 147رواه اًمـسائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة )ص (1)

 .( 1/246كتائج إومؽار )  (2)
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ٓؾمتشعاره ما شمقرصمف هذه اًمعبادة مـ  ومعـدها يستشعر ما أىمبؾ قمؾقف:

  .[222]اًمبؼرة: (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) ومضائؾ, ومؼد ىمال شمعامم:

َل اًْمَعْبُد اعْمُْسؾُِؿ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اّلّل   ڤوقمـ أيب هريرة  إَِذا شَمَقض 

ـُ  َأوِ - ـْ َوضْمِفِف يُمؾُّ ظَمطِقئٍَة َكَظَر إًَِمقَْفا سمَِعقْـَقِْف َمَع  -اعْمُْمِم وَمَغَسَؾ َوضْمَفُف، ظَمَرَج ِم

 
ِ
اء  -اْحَ

ِ
اء ـْ َيَدْيِف يُمؾُّ ظَمطِقئٍَة يَماَن  -َأْو َمَع آظِمِر ىَمْطِر اْحَ وَمِنَذا هَمَسَؾ َيَدْيِف ظَمَرَج ِم

 
ِ
اء  َأْو - سَمَطَشتَْفا َيَداُه َمَع اْحَ

ِ
اء وَمِنَذا هَمَسَؾ ِرضْمَؾقِْف ظَمَرضَمْت يُمؾُّ  -َمَع آظِمِر ىَمْطِر اْحَ

 
ِ
اء  -ظَمطِقئٍَة َمَشتَْفا ِرضْماَلُه َمَع اْحَ

ِ
اء ـَ  اطَمت ك خَيُْرَج َكِؼق   -َأْو َمَع آظِمِر ىَمْطِر اْحَ ِم

ُكقِب  ْؾقَُة مِ » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص, وقمـف ىمال: ؾَمِؿْعُت ظَمؾِقكِم (1)«اًمذُّ ـِ شَمْبُؾُغ احْلِ ـَ اعْمُْمِم

 .(2)«طَمقُْث َيْبُؾُغ اًْمَقُضقءُ 

ة أقمامل هل مـ هدي , ؼقام ًمّؾقؾ, واًمقشمراًم انقضى انصاَٙ: وومقف قِمد 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بل 

ـ ة أن يصكمه صالة اًمؾقؾ ذم وىمتفا إومضؾ. -1  مـ اًمسُّ

 ومنن ىمقؾ: ما أومضؾ وىمت ًمصالة اًمؾقؾ؟

سمعد صالة اًمعشاء  معؾقم أن  وىمت صالة اًمقشمر يبتدئ مـ اجلقاب:وم   

  .ومصالة اًمقشمر حمؾفا ما سملم صالة اًمعشاء واًمػجروقمؾقف إمم ـمؾقع اًمػجر، 

                                                                 

 (.244رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.250رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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 :ويدّل قمؾقف

 » :ىماًمت ڤطمديث قمائشة  -أ
ِ
ُيَصكمه وِمقاَم سَملْمَ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل

 إمَِم اًْمَػْجِر، إطِْمَدى قمَ 
ِ
ـْ َصاَلِة اًْمِعَشاء سَملْمَ يُمؾه  َة َريْمَعًة, ُيَسؾهؿُ شـرَيْػُرَغ ِم

طِمَدةٍ  , َوُيقشمُِر سمَِقا  . متػؼ قمؾقف. (1)«َريْمَعَتلْمِ

 » ىماًمت: ڤطمديث قمائشة  -ب
ِ
ْقِؾ ىَمْد َأْوشَمَر َرؾُمقُل اّلّل ـْ يُمؾه اًمؾ  ِم

َحرِ ملسو هيلع هللا ىلص ِل اًمؾقؾ َوَأْوؾَمطِِف َوآظِمِرِه, وَماْكَتَفك ِوشْمُرُه إمَِم اًمس  ـْ َأو  ىمال اسمـ  .(2)«, ِم

سملم صالة اًمعشاء إمم ـمؾقع اًمػجر وىمت   أن  ماوأمجعقا قمغم» :$ اعمـذر

 .(3)«ًمؾقشمر

ا قمـ أومضؾ وىمت ًمصالة اًمؾقؾ ومفق: صمؾث اًمؾقؾ سمعد كصػف. -  أم 

ؿ اًمؾقؾ كصػلم, ويؼقم ذم اًمثؾث مـ  واعمؼصقد: أن  اإلكسان ُيَؼسه

أي أنف يؼقم ذم اًمسدس اًمراسمع, -كصػ اًمؾقؾ اًمثاين, وذم آظمر اًمؾقؾ يـام 

 .-م ذم اًمسدس اًمسادسواخلامس، ويـا

ـِ قَمْؿرو :ويدّل قمؾقف  سْم
ِ
  ڤ طمديث قَمْبِد اّلّل

ِ
ىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

 صـقإِن  َأطَمب  اًم» :ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 َصاَلُة صـقاِم إمَِم اّلّل

ِ
اَلِة إمَِم اّلّل اُم َداُوَد, َوَأطَمب  اًمص 

                                                                 

 (.736مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2031رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.745مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 996اًمبخاري سمرىمؿ ) رواه (4)

 .(45اإلمجاع )ص (1)
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ـَاُم ؾُمُدؾَمُف، َويَماَن َيُصقُم , يَماَن َيـَاَم كِْصَػ اًمؾ قِْؾ، َوَيُؼقُم صُمُؾَثُف، َويَ ڠَداُوَد 

 . (1)«اَوُيْػطُِر َيْقمً  اَيْقمً 

ـ ة: ومؽقػ يؽقن طمساسمف ًمّؾقؾ؟ -     ًمق أراد اإلكسان شمطبقؼ هذه اًمسُّ

صُمؿ  يؼسؿف إمم ُيسب اًمقىمت مـ همروب اًمشؿس إمم ـمؾقع اًمػجر, 

ىمسام إومم هذه اًمـصػ إول مـ اًمؾقؾ, يؼقم إصمالصمة ؾِمت ة أىمسام، 

ٕن هذا يعتؼم صمؾث, صُمؿ  -يؼقم ذم اًمسدس اًمراسمع, واخلامس أي–ها سمعد

 ىماًمت: ڤيـام ذم اًمسدس إظمػم, وهق اًمسدس اًمسادس, وهلذا قمائشة 

َحُر »  .   (2)«اقِمـِْدْي إِٓ َكاِئؿَ ً -ملسو هيلع هللا ىلصأي اًمـ بل -ما َأْخَػاُه اًمس 

يمام ضماء ذم  وهبذه اًمطريؼة يؼقم اعمسؾؿ ذم أومضؾ وىمت ًمؾصالة سماًمؾقؾ,

اسمؼ. ڤ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو  اًمس 

اًمثؾث أظمر مـ  وهق ,اإلهلل وهؾ يؽقن سمذًمؽ أدرك وىمت اًمـزول

 ؟اًمؾقؾ

ؿ  اجلقاب: كعؿ يؽقن أدريمف ذم اًمسدس اخلامس، وذًمؽ طمقـام ىمس 

دس إول, واًمثاين يعتؼم صُمُؾث اًمؾقؾ إول،  اًمؾقؾ ؾِمت ة أىمسام, ومنن اًمسُّ

سمع يعتؼم دس اًمثاًمث, واًمرا دس اخلامس, واًمسُّ  صمؾث اًمؾقؾ اًمثاين، واًمسُّ

                                                                 

 (.1159مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3420رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.742مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1133رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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واًمسادس يعتؼم صُمُؾث اًمؾقؾ أظمر وهق وىمت اًمـزول اإلهلل، واًمذي يؼقم 

دس  اؽقن مدريمً ؾمـقاًمثؾث اًمذي سمعد مـتصػ اًمؾقؾ  ًمؾثُّؾث أظمر ذم اًمسُّ

يمام ذم طمديث قمبد  ,هق اًمذي أرؿمدكا إمم هذا اًمقىمت ملسو هيلع هللا ىلصاخلامس، واًمـ بل 

اسم ڤاهلل سمـ قمؿرو   َصاَلُة َداُوَد » ؼ ومؼال:اًمس 
ِ
اَلةِ إمَِم اّلّل َوَأطَمب  اًمص 

, وهق اًمذي (1)«، يَماَن َيـَاَم كِْصَػ اًمؾ قِْؾ، َوَيُؼقُم صُمُؾَثُف، َوَيـَاُم ؾُمُدؾَمفُ ڠ

 ًٓ , -ضمؾ  وقمال-يؾقؼ سماهلل  أرؿمدكا إمم ومضؾ اًمؾقؾ أظمر سملن  ومقف كزو

ؿـ مل يستطع اكتؼؾ إمم , ومضـكومقؽقن اجلؿع سملم هذيـ احلديثلم سمام م

 اعمرشمبة اًمثاكقة ذم إومضؾقة, ومقؼقم ذم اًمثُّؾث أظمر مـ اًمؾقؾ.

 ومؾخ ص اًمؽالم: أن  إومضؾقة ذم وىمت ىمقام اًمؾقؾ قمغم صمالث مراشمب:

أن يـام كصػ اًمؾقؾ إول, صُمؿ يؼقم صُمؾثف, صمؿ يـام  اعمرشمبة إومم:

 -ضـكيمام م-ؾمدؾمف

م  ڤقمؿرو سمـ اًمعاص  طمديث قمبد اهلل سمـ :ويدّل قمؾقف اًمذي شمؼد 

 .(2)اىمريبً 

 أن يؼقم ذم اًمثُّؾث أظمر مـ اًمؾقؾ. اعمرشمبة اًمثاكقة:

َيـِْزُل » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اهلل   ڤطمديث أيب هريرة  ويدّل قمؾقفا:

ْكقَا طِملَم َيبَْؼك صُمُؾُث اًمؾ قْ   اًمدُّ
ِ
اَمء ـَا شَمَباَرَك َوشَمَعامَم يُمؾ  ًَمقَْؾٍة إمَِم اًمس  ِؾ أظِمُر، َرسمُّ

                                                                 

 (.1159مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3420رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.1159مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3420رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ـْ َيْستَْغِػُريِن  ـْ َيْسَلُخـِل وَمُلقْمطِقَُف َوَم ـْ َيْدقُمقيِن وَمَلؾْمتَِجقَب ًَمُف, َوَم وَمقَُؼقُل: َم

 ليت.ؾمـقو ڤ, ويمذًمؽ طمديث ضماسمر (1)«وَمَلهْمِػُر ًَمفُ 

ّٓ يؼقم مـ آظمر اًمؾقؾ      .ثاًمثةاًمرشمبة اعمكتؼؾ إمم اومنن ظماف أ

ًمف مـ  سـرًمؾقؾ, أو ذم اجلزء اًمذي يتقأن يصكمه أول ا اعمرشمبة اًمثاًمثة:

 اًمؾقؾ.

ـْ ظَماَف »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل   ڤطمديث ضَماسمٍِر  ويدّل قمؾقفا: َم

ـْ ـَمِؿَع َأْن َيُؼقَم آظِمَرُه وَمْؾقُقشمِْر آظِمَر  ًَمُف َوَم ـْ آظِمِر اًمؾقِْؾ وَمْؾقُقشمِْر َأو  َأْن َٓ َيُؼقَم ِم

  .(2)«ِؾ َمْشُفقَدٌة , َوَذًمَِؽ َأوَمَضُؾ اًمؾ قْؾ, وَمِنن  َصاَلَة آظِمِر اًمؾ قْ 

, وأيب (4), وأيب اًمدرداء(3)ٕيب ذر ملسو هيلع هللا ىلصة اًمـ بّل صـقُُيؿؾ قمؾقف و اوأجًض 

 وذيمر مـفا:, «َأْوَصايِن ظَمؾِقكِم سمَِثاَلٍث » , ومؽؾ واطمد يؼقل:ڤ (5)هريرة

  .«َوَأْن ُأوشمَِر ىَمْبَؾ َأْن َأنَامَ »

  

                                                                 

 (.758مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1145رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.755رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.2166, وصححف إًمباين )اًمصحقحة (2712رواه اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) (1)

, وصححف إًمباين )صحقح أيب (1433أبق داود سمرىمؿ )و(, 27481محد سمرىمؿ )أرواه  (2)

 (.5/177داود 

 .(737رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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ـ ة أن يؼقم سمنطمدى قم -4  ريمعة.ة شـراًمسُّ

 »أهنا ىماًمت:  ڤوهذا إيمؿؾ حلديث قمائشة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَما يَماَن َرؾُمقُل اّلّل

ِه، قَمغَم إطِْمَدى قمَ   . (1)«َة َريْمَعةً شـرَيِزيُد ذِم َرَمَضاَن، َوَٓ ذِم هَمػْمِ

ذم صحقحف  مسؾؿروى ة ريمعة, شـرصغم  صمالث قم ملسو هيلع هللا ىلصوورد أن  اًمـ بل 

 », ىماًمت: ڤطمديث قمائشة 
ِ
قِْؾ صَماَلَث  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل ـَ اًمؾ  ُيَصكمه ِم

ـْ ذًمَِؽ سمَِخْؿٍس,شـرقمَ   إِٓ  ذِم آظِمِرَهاؿمـلَٓ جَيْؾُِس ذِم  َة َريْمَعًة, ُيقشمُِر ِم
ٍ
, (2)«ء

ْقَؾِة صَماَلَث  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَصغم  اًمـ بلُّ » :ڤذم طمديث اسمـ قمباس ضماء و ذِم شمِْؾَؽ اًمؾ 

 شـرقمَ 
ِ
 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصَة َريْمَعًة, صُمؿ  َكاَم َرؾُمقُل اّلّل

: ٕن قمائشة ة(شـرذم اًمريمعتلم ذم روايات )اًمثالث قماًمعؾامء اظمتؾػ و

  :ة ريمعةشـريمان ٓ يزيد قمغم أطمدى قم ملسو هيلع هللا ىلصأظمؼمت سملنف 

      .مها ؾُمـ ة اًمعشاء ومؼقؾ:

  .اعمراد هبام ؾُمـ ة اًمػجر وىمقؾ:

يػتتح هبام صالة اًمؾقؾ, يمام  ملسو هيلع هللا ىلصمها ريمعتان ظمػقػتان يمان اًمـ بّل  وىمقؾ:

حف اسمـ طمجرضماء ذم احلديث,   . (4) $ورضم 

                                                                 

 .(721مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1981رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.738مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 1147رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.763مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 698رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.3/21اكظر: اًمػتح ) (2)
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ع اًمقشمر, وماًمغاًمب مـ -واهلل أقمؾؿ- وإفمفر    : أن  هذا مـ سماب شمـقه

ة ريمعة، ويمان يقشمر أطمقاكا سمثالث شـر, أنف يمان يقشمر سمنطمدى قمملسو هيلع هللا ىلصوشمره 

 ة ريمعة، وهبذا كجؿع سملم إطماديث اًمقاردة.شـرقم

ـ ة أن يستػتح صالة اًمؾقؾ سمريمعتلم ظمػقػتلم. -1  مـ اًمسُّ

قِْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل »ىماًمت:  ڤيث قمائشة حلد    ـَ اًمؾ  إَِذا ىَماَم ِم

، اوْمَتَتَح َصاَلشَمُف سمَِريْمَعَتلْمِ ظَمِػقَػَتلْمِ  َ  .(1)«ًمُِقَصكمه

ـ ة أن يليت سمآؾمتػتاطمات اًمقاردة ذم صالة اًمؾقؾ, -2 ومـ  مـ اًمسُّ

 ذًمؽ:

ي أ-ىماًمت: يَماَن  ڤما ضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث قمائشة  أ.

ْقِؾ اوْمَتَتَح َصاَلشَمُف:  -ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بل  ـَ اًمؾ  ِئقَؾ َوِمقَؽائِقَؾ »إَِذا ىَماَم ِم ا اًمؾ ُفؿ  َرب  ضَمؼْمَ

ومِقَؾ,ؾمـرَوإِ  َفاَدِة, َأنَْت حَتُْؽُؿ سَملْمَ  ا اَمَواِت َوإَْرِض، قَمامِلَ اًْمَغقِْب َواًمش  وَماـمَِر اًمس 

ـَ احْلَؼه سمِِنْذكَِؽ إِك َؽ قِمَباِدَك ومِقاَم يَماُكقا ومِقِف خَيَْتؾُِػقنَ  ا اظْمُتؾَِػ ومِقِف ِم َ
ِ
, اْهِديِن ح

ـْ شَمَشاُء إمَِم   .(2)«اٍط ُمْسَتِؼقؿصـرهَتِْدي َم

ىمال: يَماَن  ڤما ضماء ذم اًمصحقحلم مـ طمديث اسمـ قمباس  -ب

ـْ اًمؾ قِْؾ ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِلُّ  َد ِم َؿَقاِت اًمؾ ُفؿ  ًَمَؽ احْلَْؿُد َأنَْت ُكق» :إَِذا هَتَج  ُر اًمس 

                                                                 

 (.767رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.770رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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َْرِض, َوًَمَؽ احْلَْؿُد َأنَْت َربُّ  ْٕ َؿَقاِت َوا َْرِض, َوًَمَؽ احْلَْؿُد َأنَْت ىَمقهُؿ اًمس  ْٕ َوا

, , َأنَْت احْلَؼُّ ـ  ـْ ومِقِف َْرِض َوَم ْٕ َؿَقاِت َوا ,  اًمس  , َوىَمْقًُمَؽ احْلَؼُّ َوَوقْمُدَك احْلَؼُّ

, َواجْلَـ ُة طَمؼٌّ  , اًمؾ ُفؿ  َوًمَِؼاُؤَك احْلَؼُّ اقَمُة طَمؼٌّ , َواًمس  , َواًمـ بِقُّقَن طَمؼٌّ , َواًمـ اُر طَمؼٌّ

ْؾُت, َوإًَِمقَْؽ َأنَبُْت, َوسمَِؽ ظَماَصْؿُت,  ًَمَؽ َأؾْمَؾْؿُت, َوسمَِؽ آَمـُْت, َوقَمَؾقَْؽ شَمَقيم 

ْرُت َوَما أَ  ْمُت, َوَما َأظم  َما َأقْمَؾـُْت ْرُت وَ ؾمـرَوإًَِمقَْؽ طَمايَمْؿُت, وَماهْمِػْر زِم َما ىَمد 

ٓ  َأنَْت  َٓ إهَِلَ إِ ل   .(1)«َأنَْت إهَِلِ

ـة أن يطقؾ ىمقامف, وريمققمف, وؾمجقده ومتؽقن مجقع أريمان  -3 مـ اًمسُّ

 اًمصالة اًمػعؾقة ىمريبة مـ اًمسقاء.

ـَـ اًمقاردة ذم ىمراءشمف, ومـ ذًمؽ:و -4  أن يليت سماًمسُّ

اًل  -أ  .ااًمؼراءة هذ  ً واعمؼصقد: أنف ٓ ُيدر, أو هيذ   ,أن يؼرأ مؽمؾمه

أو صمالث  آية واعمؼصقد: أنف ٓ َيِصُؾ آيتلم, أن ُيَؼطهَع ىمراءشمف آية, -ب

 سمؾ يؼػ قمـد يمؾ آية. مـ دون شمقىمػ,

إذا مر  سمآجة شمسبقح ؾمب ح , وإذا مر  سمآجة ؾممال ؾملل, وإذا مر  سمآجة  -ج

ذ. ذ شمعق   شمعقُّ

ْقُت مَ  ىمال: ڤطمديث طمذيػة  شمؼدم: قمغم ما ويدّل   ملسو هيلع هللا ىلصَع اًمـ بِله َصؾ 

اَئِة صُمؿ  مَ 
ِ
, وَمُؼْؾُت: ُيَصكمه ضـكَذاَت ًَمْقَؾٍة, وَماوْمَتَتَح اًْمَبَؼَرَة, وَمُؼْؾُت: َيْريَمُع قِمـَْد اْح

                                                                 

 (.768ؿ سمرىمؿ )مسؾو(, 7499رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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َها, صُمؿ  اوْمَتَتَح آَل ضـكهِبَا ذِم َريْمَعٍة, وَمؿَ  , وَمُؼْؾُت َيْريَمُع هِبَا, صُمؿ  اوْمَتَتَح اًمـهَساَء وَمَؼَرأَ

َن وَمَؼرَ  اًل قِمْؿَرا ؾمه , إَِذا َمر  سمِآجٍَة وِمقَفا شَمْسبقٌح ؾَمب َح, َوإَِذا َمر  سمُِسَماٍل أََها, َيْؼَرأُ ُمؽَمَ

َذ, صُمؿ  َريَمَع وَمَجَعَؾ َيُؼقُل: ٍذ شَمَعق  َ اًْمَعظِقؿِ » ؾَمَلَل, َوإَِذا َمر  سمَِتَعقُّ  «ؾُمبَْحاَن َريبه

ـْ ىِمقاِمِف, صُمؿ  ىَما ا وَمَؽاَن ُريُمققُمُف َكْحقً  ـْ مَحَِدهُ » َل:ِم َ
ِ
, صُمؿ  ىَماَم ـَمِقياًل  ,«ؾَمؿَع اهلل عم

َ إقَْمغَم » مِم ا َريَمَع, صُمؿ  ؾَمَجَد وَمَؼاَل: اىَمِريبً   اوَمَؽاَن ؾُمُجقُدُه ىَمِريبً  «ؾُمبَْحاَن َريبه

ـْ ىِمَقاِمفِ   . (1)ِم

ا رواه أمحد 
ِ
َا ؾُمئَِؾْت »: ڤذم مسـده, مـ طمديث أم ؾمؾؿة  $وح َأهن 

ـْ ىمَِراءَ   قَم
ِ
َءشَمُف آَيًة, آَيًة: ملسو هيلع هللا ىلصِة َرؾُمقِل اّلل  ٱ ٻ ٻ ٻ ) وَمَؼاًَمْت يَماَن ُيَؼطهُع ىمَِرا

 .(2) «(ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ   ٻ

, يؼطع ىمراءشمف، ويؼػ قمـد يمؾ آية... ملسو هيلع هللا ىلصويمان » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

اًمسقرة طمتك شمؽقن أـمقل مـ أـمقل مـفا، وىمام سمآجة يرددها  ويمان يرشمؾ

سماًمؼراءة ذم صالة  سـريُ  ملسو هيلع هللا ىلصويمان رؾمقل اهلل »وىمال: , (3)«طمتك اًمصباح

ػف شمارة، ويقشمر آظمر اًمؾقؾ  اًمؾقؾ شمارة, وجيفر هبا شمارة، وُيطقؾ اًمؼقام، وخيػه

  .(4)«وهق إيمثر, وأوًمف, وأوؾمطف

                                                                 

 (.772رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

, «إؾمـاده صحقح ويمؾفؿ صمؼات»(: 118, وىمال اًمدارىمطـل )(26583رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.3/333وصححف اًمـقوي )اعمجؿقع 

 .(337/ 1)زاد اعمعاد  (1)

 (.1/240) زاد اعمعاد (2)
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 ُيَسؾهؿ مـ يمؾ ريمعتلم.مـ اًمسـة أن  -5

 »أنف ىمال:  ڤحلديث اسمـ قمؿر 
ِ
يَمْقَػ  ىَماَم َرضُمٌؾ ومَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اّلّل

 
ِ
ْقِؾ؟ ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل َصاَلُة اًمؾ قِْؾ َمثْـَك, َمْثـَك, وَمِنَذا ظِمْػَت »: ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلُة اًمؾ 

بَْح وَمَلْوشمِْر سمَِقاطِمَدةٍ   . (1)«اًمصُّ

ومُقسؾهؿ مـ  اصمـتلم, ( أي: ُيصكمه اصمـتلم,َمْثـَك , َمْثـَك) واعمؼصقد سمـ:

 .امجقعً  اوٓ ُيصكمه أرسمعً  ريمعتلم,

م، ىماًمت: ڤيث قمائشة حلد     » اًمذي شمؼد 
ِ
ُيَصكمه  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل

 إمَِم اًْمَػْجِر، إطِْمَدى قمَ 
ِ
ـْ َصاَلِة اًْمِعَشاء َة َريْمَعًة، ُيَسؾهُؿ شـروِمقاَم سَملْمَ َأْن َيْػُرَغ ِم

طِمَدةٍ  ، َوُيقشمُِر سمَِقا  . (2)«سَملْمَ يُمؾه َريْمَعَتلْمِ

ـ ة ىمر -6 ة اءةمـ اًمسُّ  . ذم آظمر صمالث ريمعات ؾمقر معقـ 

ٱ ٻ ) وذم اًمثاكقة: ،(ں ڻ ڻ ڻ) يؼرأ ذم اًمريمعة إومم:

 ومؼط. (ٱ ٻ ٻ ٻ) ، وذم اًمثاًمثة:(ٻ

ـِ يمعب  :ويدّل قمؾقف ُيقشمُِر  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اهلل » ىمال: ڤطمديث ُأيَب  سم

ا اًمَؽاوِمُرْون, َوىُمْؾ ُهَق ا  .(3)«هلل َأطَمدْ سمَِسبهِح اؾْمَؿ َرسم َؽ إقَْمغَم, َوىُمْؾ َيا َأهيُّ

                                                                 

 (.749مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 990رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.736مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 6310اري سمرىمؿ )رواه اًمبخ (4)

, (1171اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 1733اًمـ سائل سمرىمؿ )و(, 1423أبق داود سمرىمؿ ) رواه (1)

 (.1/273(, وإًمباين )صحقح اًمـسائل 1/556وصححف اًمـقوي )اخلالصة 
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  .اأن يؼـت ذم وشمره أطمقاكً مـ اًمسـة  -7

ومنن  اًمؼـقت ُيْطَؾؼ قمغم اًمؼقام، واًمسؽقت، » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

 واعمؼصقد سمف هـا:, (1)«ودوام اًمعبادة، واًمدقماء، واًمتسبقح، واخلشقع

اًمدقماء, وذًمؽ ذم اًمريمعة اًمثاًمثة اًمتل يؼرأ ومقفا ؾمقرة اإلظمالص, واًمؼـقت 

ـ ة ومعؾف أطمقاكً  ذم اًمقشمر خ اإلؾمالم اسمـ ؿمـق, واظمتاره ا, وشمريمف أطمقاكً امـ اًمسُّ

 ، وإومم أن يؽقن اًمؽمك أيمثر مـ اًمػعؾ.$شمقؿقة 

قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصضماءت أطماديث يمثػمة شمصػ وشمر رؾمقل اهلل  ٕهنا واًمتعؾقؾ:

, وًمقس ذم ڤقمائشة, وأم ؾمؾؿة, واسمـ قمباس وطمذيػة, واسمـ مسعقد 

ومع  ملسو هيلع هللا ىلصمـ اعمالزملم ًمؾـ بله  ڤوقمائشة ء مـفا أنف ىمـت ذم اًمقشمر، ؿمـل

 ذًمؽ مل شمـؼؾ أنف ىمـت ذم وشمره.

 , أو ومعؾف؟ملسو هيلع هللا ىلصهؾ صمبت اًمؼـقت ذم اًمقشمر مـ ىمقل اًمـ بله  يضأنح:

: ,وومعؾف مـ ىمقًمف, ملسو هيلع هللا ىلصأنف صماسمت قمـ اًمـ بله  اًمؼقل إول:   واؾمتدًمقا

 ًٓ  » : ڤسمحديث ُأيَب  سمـ يمعب  مـ ومعؾف: :أو
ِ
ىَمـََت  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل 

يُمقعِ   . (2)«ذِم اًْمِقشْمِر ىَمْبَؾ اًمرُّ

                                                                 

 (.1/276زاد اعمعاد ) (1)

اًمـ سائل سمرىمؿ و(, 1427) رواه أبق داود معؾًؼا ذم سماب اًمؼـقت ذم اًمقشمر طمديث رىمؿ (4)

 (.1182اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 1700)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقمؾؿـل رؾمقُل اهلل  ىمال: ڤطمديث احلسـ سمـ قمكم  ومـ ىمقًمف: :اصماكقً 

ـ  ذم اًمقشمر:  ـْ َهَديَْت,»يمؾامٍت أىمقهل ـْ قماوَمقَْت, مهللا  اهديِن ومقؿ  وقَماومِـِل ومِقَؿ

ـْ شَمَقًم قَْت,  ضـلَت, وَمنِكَؽ شَمؼْ ضـقما ىم ؿمـرَوىمِـِل  ,َوسَماِرْك زِم ومقاَم أقْمطَقَْت  َوشَمَقًم ـِل ومِقَؿ

  .(1)«شمباريمَت َرسم ـا وشمعاًمقَْت  وإكفٓ  يِذلُّ مـ واًمقَْت، قمؾقَؽ، ضـكوٓ ُيؼْ 

ىمـقت اًمقشمر, ٓ مـ ىمقًمف, وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأنف مل يثبت قمـ اًمـ بله  واًمؼقل اًمثاين:

 مـ ومعؾف.

ػف  - ا طمديث ُأيَبّ سمـ يمعب اًمساسمؼ ومفق طمديث ضعقػ, ضع  وأم 

 .ôواسمـ ظمزيؿة , واسمـ اعمـذر  إلمام أمحد,ا

ا طمديث احلسـ سمـ قمكم اًمساسمؼ ومحديث صحقح, - إٓ ًمػظة  وأم 

ــ مـ ـمريؼ: أيب  ة, رواها أهؾ اًمسُّ )ىمـقت اًمقشمر( ذم احلديث ومفل ؿماذ 

 .إؾمحاق, قمـ سمريد سمـ أيب مريؿ, قمـ أيب احلقراء قمـ احلسـ سمف

ا اإلمام أمحد ومروى احلديث قمـ: ُي - قمـ ؿمعبة  ل سمـ ؾمعقد,وأم 

يمان يعؾؿـا هذا اًمدقماء مهللا اهدين  »طمدصمـل سمريد سمـ أيب مريؿ سمؾػظ: 

: هذا هق اعمحػقظ: ,(2)«ومقؿـ هديت... ٕن  ؿمعبة أوصمؼ مـ يمؾ  وىماًمقا

م روايتف قمغم همػمه. مـ رواه قمـ سمريد,  ومُتؼد 

                                                                 

اًمـ سائل و(, 464اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 1425أبق داود سمرىمؿ )و(, 1718رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 .(1178اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 1746سمرىمؿ )

 .(1727أمحد سمرىمؿ ) هروا (4)
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وهذا اخلؼم رواه ؿُمعبة سمـ احلجاج قمـ سمريد سمـ »: $ ىمال اسمـ ظمزيؿة

مريؿ ذم ىمصة اًمدقماء، ومل يذيمر اًمؼـقت وٓ اًمقشمر، ىمال: وؿمعبة أيب 

أنف أمر سماًمؼـقت ذم اًمقشمر, أو ىمـت  ملسو هيلع هللا ىلصوًمق صمبت اخلؼم قمـ اًمـ بله  ,أطمػظ...

 .(1)«ا, وًمست أقمؾؿف صماسمتً ملسو هيلع هللا ىلصمل جيز قمـدي خماًمػة ظمؼم اًمـ بّل  ذم اًمقشمر,

 . (2)«.ء..ؿمـل ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصّح ومقف قمـ اًمـ بله » :$وىمبؾف ىمال اإلمام أمحد 

، إٓ أنف صمبت قمـ اًمصحاسمة اًمؼـقت -واهلل أقمؾؿ- إفمفروهذا اًمؼقل هق 

, «يػعؾقكف ملسو هيلع هللا ىلصيمان أصحاب اًمـ بّل »وؾمئؾ قمطاء قمـ اًمؼـقت, ومؼال:  ذم اًمقشمر،

 يمام قمـد أمحد, وأيب داود, واًمؽممذي, ڤومؼد صمبت قمـ قمؿر سمـ اخلطاب 

 ة.بؿمـققمـد اسمـ أيب  ڤ, وصمبت قمـ اسمـ قمؿر «طمديث طمسـ» وىمال:

 ؟هاًمؼـقت يؽقن ىمبؾ اًمريمقع, أو سمعد وهؾ

ذم ذًمؽ, وؾمبب آظمتالف: أنف مل يثبت قمـ  ôاظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ 

    ء, وىماؾمف أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمـقت اًمـ قازل.ؿمـلذم هذا اًمباب  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بله 

 ىمبؾ اًمريمقع. ومؼقؾ:

ْقُت ظَمْؾَػ »ىمال:  ڤما رواه قمبد اًمرمحـ سمـ أبزى واؾمتدًمقا سمـ:  َصؾ 

ـِ اخْلَط اِب قُمَؿَر  َءِة ىَمْبَؾ   ڤسْم ْبِح، وَمَسِؿْعُتُف َيُؼقُل سَمْعَد اًْمِؼَرا َصاَلَة اًمصُّ

                                                                 

 .(152/ 2صحقح اسمـ ظمزيؿة ) (1)

 .(2/18اًمتؾخقص ٓسمـ طمجر )  (4)
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اَك َكْعُبُد... يُمقِع: اًمؾ ُفؿ  إِي   .(1)«اًمرُّ

 سمعد اًمريمقع.وىمقؾ: 

 ذم اًمصحقحلم:  ڤطمديث أيب هريرة واؾمتدًمقا سمـ: 
ِ
 يَماَن َرؾُمقُل اّلل 

ـْ مَحَِدُه, َرسم ـَا َوًَمَؽ احْلَْؿدُ » َيْروَمُع َرْأؾَمُف َيُؼقُل: طِملمَ   ملسو هيلع هللا ىلص َ
ِ
ُ عم َيْدقُمق  «ؾَمِؿَع اّلل 

قِفْؿ سمَِلؾْماَمِئِفْؿ.. قمـد اًمبخاري,  ڤطمديث أنس  اوأجًض . (2).ًمِِرضَماٍل وَمُقَسؿه

 .     (3)«سمعد اًمريمقع»وومقف: 

أن  إمر ذم ذًمؽ واؾمع, ومقجقز ىمبؾ اًمريمقع,  :-واهلل أقمؾؿ-وإفمفر

ب اًمبخاري وسمعده ذم اًمريمعة إ : ]سماب اًمؼـقت ىمبؾ $ظمػمة، وىمد سمق 

اًمريمقع, وسمعده [, ًمؽـ اًمؼـقت سمعد اًمريمقع أيمثر ذم إطماديث اًمـبقية, يمام 

 ومُقغؾ ب قمغم ما ىمبؾ اًمريمقع.  ôكص  قمغم ذًمؽ مجاقمة مـ أهؾ اًمعؾؿ 

، ويؽقن هذا مـ (4)«وسمعد اًمريمقع أطمب إزم» :$ ىمال اإلمام أمحد

ـ ة, ومتا  وشمارة سمعده. رة يؼـت ىمبؾ اًمريمقع,سماب شمـقع اًمسُّ

ا اًمؼـقت،»: $خ اإلؾمالم ؿمـقىمال     وماًمـاس ومقف ـمرومان ووؾمط:  وأم 

ه إٓ سمعده،  مـفؿ مـ ٓ يرى اًمؼـقت إٓ ىمبؾ اًمريمقع، ومـفؿ مـ ٓ يرا

                                                                 

 (.2/171, وصحح إؾمـاده إًمباين )اإلرواء (2/211رواه اًمبقفؼل ) (1)

 .(675مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 804رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 .(956رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(1/100مسائؾ أمحد ) (2)
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ـ ة  زون يماَِل إمريـ: عمجلء اًمسُّ ا ومؼفاء أهؾ احلديث يملمحد وهمػمه ومقجقه وأم 

تاروا اًمؼـقت سمعده: ٕنف أيمثر وأىمقس, ومنن ؾمامع اًمصحقحة هبام، وإن اظم

ع اًمثـاء قمغم اهلل ىمبؾ شـراًمدقماء مـاؾمب ًمؼقل اًمعبد: ؾمؿع اهلل عمـ محده، ومنكف ي

 .(1)«دقماء وآظمرها دقمائف يمام دًم ت وماحتة اًمؽتاب قمغم ذًمؽ أوهلا صمـاء,

 .وهؾ يرومع يديف ذم ىمـقت اًمقشمر؟ يضأنح:

: ًمثبقت ذًمؽ ôفقر اًمعؾامء أنف يرومع يديف, وسمف ىمال مج اًمصحقح:

حف ڤقمـ قمؿر   اإن قمددً » :$, وىمال اًمبقفؼل (2)يمام قمـد اًمبقفؼل وصح 

 .(3)«رومعقا أجدهيؿ ذم اًمؼـقت ڤمـ اًمصحاسمة 

 .ء يبدأ ىمـقشمف ذم اًمقشمر؟ؿمـلسملي  يضأنح:

: ملسو هيلع هللا ىلصأنف يبدأ سماًمدقماء اًمذي قمؾ ؿف اًمـبلُّ  ىمقؾ: ـَ مهللا اهدين » احلس

 .«ومقؿـ هديت

اسمؼ،  ڤطمديث احلسـ  :ـسمِ  واؾمتدًمقا  أن  احلديث صحقح وشمؼدم  اًمس 

ت هذه اًمؾػظة, ا(, وأجًض ىمـقت اًمقشمرسمدون ذيمر ) ومؾقس ذم  ًمق صح 

 .ڤاحلديث اؾمتحباب اسمتداء ىمـقت اًمقشمر سمدقماء احلسـ 

                                                                 

 .(23/100) جمؿقع اًمػتاوى (1)

 .(2/211رواه اًمبقفؼل ) (4)

 (.2/211اًمســ اًمؽؼمى ) (1)
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: أنف يبدأ سمحؿد اهلل شمعامم, واًمثـاء قمؾقف، -واهلل أقمؾؿ- واًمؼقل اًمراضمح

 دقمق: ّٕن هذا أىمرب ًمإلضماسمة. صُمؿ ي ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ُيصكم  قمغم اًمـ بله 

 َرضُماًل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِؿَع اًمـبلُّ  ىمال: ڤطمديث ومضاًمة سمـ قمبقد  :ويدّل قمؾقف

قَمِجَؾ َهَذا صُمؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلصومؼاَل اًمـبلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْدقُمق ذم َصاَلشمِِف وَمَؾْؿ ُيَصؾه قَمغَم اًمـبله 

ِه: إَِذا َصغم  َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقَْبَدْأ سمَِتحْ  َدقَماُه،  قَمَؾقِْف، صُمؿ   ِؿقِد اهلل,ومؼاَل ًَمُف وًمَِغػْمِ
ِ
َواًمث ـَاء

, صُمؿ  ًمقَْدُع سَمْعُد ما ؿَماءَ   . (1)«ًمقَُصؾه قَمغَم اًمـبله

اعمستحب ذم اًمدقماء أن يبدأ اًمداقمل سمحؿد اهلل, » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

واًمثـاء قمؾقف سملم يدي طماضمتف, صمؿ يسلل طماضمتف يمام ذم طمديث ومضاًمة سمـ 

 .(2)«قمبقد

  فف سمقديف سمعد دقماء اًمؼـقت؟هؾ يؿسح وضم يضأنح:

ُـّ مسح اًمقضمف سمعد آكتفاء مـ اًمدقماء: ًمعدم  اًمصحقح: أنف ٓ ُيَس

 اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ. 

ا ىمقل قمؿر  -  مَلْ  ملسو هيلع هللا ىلصيماَن َرؾُمقُل اهلل »: ڤوأم 
ِ
قَماء إَذا َروَمَع َيَدْيِف ذم اًمدُّ

ُفاَم طَمت ك َيْؿَسَح هِبِاَم َوضْمَففُ  مداره قمغم:  , ومفق طمديث ضعقػ: ٕنّ (3)«َُيُط 

اجلفـل، وهق ضعقػ ٓ ُُيَتج سمف، وىمد ضع ػ احلديث  سـكمحاد سمـ قمق

                                                                 

 .«هذا طمديث طمسـ صحقح»وىمال:  (,3477اًمؽممذي سمرىمؿ ) رواه (1)

 (.110اًمقاسمؾ اًمصـقب )ص (4)

 (.3386رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (1)
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 اًمعراىمل, واًمـقوي, واسمـ اجلقزي، وىمال ُيل سمـ معلم, وأبق زرقمة:

ّٓ يؽقن ًمف أصؾ» زاد أبق زرقمة: ،«طمديث مـؽر» رطمؿ اهلل - «أظماف أ

 .-اجلؿقع

د, ًمؽـف وًمف ؿماهد مـ طمديث يزيد سمـ اًمسائب رواه أبق داود, وأمح

 .ضعقػ: ّٕن مداره قمغم اسمـ هلقعة, وهق ضعقػ

ـ ة شمرك اعمسح قمغم اًمقضمف سمعد اًمدقماء: ٕنف مل يثبت ومقف دًمقؾ قمـ  وماًمسُّ

ٓ ذم ىمـقت اًمقشمر, وٓ ذم همػمه، ٓ  ڤ، ومل يصّح قمـ اًمصحاسمة ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بله 

قمـ اًمرضمؾ يؿسح  $ؾُمِئؾ اإلمام ماًمؽ  داظمؾ اًمصالة, وٓ ظمارضمفا.

 . (1)«ما قمؾؿت»ف قمـد اًمدقماء، وملنؽر ذًمؽ, وىمال: سمؽػقف وضمفَ 

ا أمحد سمـ طمـبؾ ومحدصمـل أبق داود ىمال: »: $وىمال اعمروزي  وأم 

ؾمؿعت أمحد، وؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يؿسح وضمفف سمقديف إذا ومرغ مـ اًمقشمر، 

 .«ء، ورأجت أمحد ٓ يػعؾفشـلمل أؾمؿع ومقف سم ومؼال:

ا مسح اًمقضمف سماًمقديـ قمـد » :$وىمال اًمبقفؼل  اًمػراغ مـ اًمدقماء وملم 

ومؾسُت أطمػظ قمـ أطمد مـ اًمسؾػ ذم دقماء اًمؼـقت، وإن يمان يروى قمـ 

طمديث ومقف ضعػ، وهق  ملسو هيلع هللا ىلصسمعض ظمارضمفا، وىمد روي ومقف قمـ اًمـ بله 

ا ذم اًمصالة ومفق قمؿؾ مل يثبت  مستعؿؾ قمـد سمعضفؿ ظمارج اًمصالة، وأم 

                                                                 

 (.236اكظر: يمتاب اًمقشمر ًمؾؿروزي )ص (1)
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ّٓ يػعؾف, ويؼت قمغم  ـرصسمخؼم صحقح , وٓ أثر صماسمت وٓ ىمقاس، ومإومم أ

 .(1)«مـ رومع اًمقديـ دون مسحفام سماًمقضمف ذم اًمصالة ڤما ومعؾف اًمسؾػ 

ا مسح وضمفف سمقديف ومؾقس ومقف إٓ » :$خ اإلؾمالم ؿمـقىمال  وأم 

ة  .(2)«طمديث، أو طمديثان ٓ شمؼقم هبام احلُج 

 اًمدقماء ذم صمؾث اًمؾقؾ أظمر. -16

ـَـ اًمتل شمتليمد آظمر اًمؾقؾ اًمدقماء, ومنن دقما ذم ىمـقشم ف آظمر اًمؾقؾ يمػاه مـ اًمسُّ

ذم هذا اًمقىمت: ٕن ف وىمت شمتليمد ومقف إضماسمة  وماًمسـة أن يدقمقذًمؽ, وإن مل يدع 

يؾقؼ سمجالًمف إمم اًمسامء اًمدكقا, ومؼد ضماء ذم  -ضمؾ  وقمال-اًمدقماء, ومػقف كزوٌل هلل 

َيـِْزُل َرسمُّـَا »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل   ڤاًمصحقحلم مـ طمديث أيب هريرة 

ـْ شَمبَاَرَك َوشَمَعامَم  ظِمُر, َيُؼقُل: َم ْٔ ْكقَا طِملَم َيبَْؼك صُمؾُُث اًمؾ قِْؾ ا  اًمدُّ
ِ
اَمء  يُمؾ  ًَمقَْؾٍة إمَِم اًمس 

ـْ َيْستَْغِػُريِن وَملهَْمِػَر ًَمفُ  ـْ َيْسَلُخـِل وَملقُْمطِقَُف َم   .(3)«َيْدقُمقيِن وَملؾَْمتَِجقَب ًَمُف, َم

ُـّ إذا ؾمؾ ؿ مـ وشمره أن يؼقل: -11 وس( صمالصمً )ؾمبحان اعمؾؽ ا ُيس  ,اًمؼدُّ

 يرومع صقشمف سماًمثاًمثة.

  يَمانَ » ىمال: ڤطمديث ُأيَبّ سمـ يمعب : ويدّل قمؾقف
ِ
َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقُل اّلل 

ٱ ٻ ) ، و(ٱ ٻ ٻ) و ،(ں ڻ ڻ ڻ): ذِم اًْمِقشْمِر سمِـ

                                                                 

 (.2/212اًمســ ) (1)

 .(22/519اًمػتاوى ) (4)

 (.758مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 1145رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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اٍت » وَمِنَذا ؾَمؾ َؿ ىَماَل: (ٻ ٻ وِس صَمالََث َمر  . وذم (1)«ؾُمْبَحاَن اعْمَؾِِؽ اًْمُؼدُّ

وِس َصْقشَمُف »:  ڤمحـ سمـ أبزى طمديث قمبد اًمر َوَيْروَمُع سمُِسْبَحاَن اعْمَؾِِؽ اًْمُؼدُّ

 .(2)«سمِاًمث اًمَِثةِ 

ُـّ أن يقىمظ أهؾف: -14  ًمؼقام اًمؾقؾ. ُيَس

ُـّ ًمف أن يقىمظ أهؾف: ويمذا اعمرأة إذا ىمامت  ًمصالة اًمؾقؾ, وماًمرضمؾ ُيس

ُـّ هلا أن شمقىمظ زوضمفا, عاون قمغم وهذا مـ سماب اًمت فا,وؾمائر أهؾِ  ومنكف ُيَس

 اخلػم.

ُيَصكمه َصاَلشَمُف  ملسو هيلع هللا ىلص يَماَن اًمـ بِلُّ » :ىماًمت ڤطمديث قمائشة  :ويدّل قمؾقف

َضٌة سَمقْـَُف َوسَملْمَ اًْمِؼْبَؾِة، وَمِنَذا َأَراَد َأْن ُيقشمَِر َأجَْؼَظـِل  ْقِؾ يُمؾ َفا، َوَأنَا ُمْعؽَمِ ـَ اًمؾ  ِم

 .(3)«وَمَلْوشَمْرُت 

 » ومؼال: ملسو هيلع هللا ىلصـبلُّ اؾمَتقؼظ اًم» ىماًمت: ڤوقمـ أم  ؾمؾؿَة 
ِ
ؾُمْبَحاَن اّلل 

ـْ ُيقىمُِظ َصَقاطِمَب احْلَُجِر؟ , َم ـِ ـْ اًْمِػَت , َوَماَذا ُأنِْزَل ِم ـِ
ئِ ـْ اخْلََزا  َماَذا ُأنِْزَل ِم

ظِمَرةِ ؾمـقطَمت ك ُيَصؾهلَم, ُرب  يَما -ُيِريُد سمِِف أَْزَواضَمفُ - ْٔ ْكقَا قَماِرَيٌة ذِم ا  .(4)«ٍة ذِم اًمدُّ

                                                                 

 .ا, وصححف اًمـقوي وإًمباين يمام شمؼدم ىمريبً (1702رواه اًمـسائل سمرىمؿ ) (1)

, وصححف إًمباين )حتؼقؼ مشؽاة (1734اًمـسائل سمرىمؿ )و(, 15354رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.1/398اعمصاسمقح 

 (.512مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 512رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.6218رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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واظمر مـ رمضان يزداد هذا اًمشلن ومعـد مسؾؿ قمـ إ شـروذم اًمع

 »ىماًمت:  ڤقمائشة 
ِ
ْقَؾ, شـر، إَِذا َدظَمَؾ اًْمعَ ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل ، َأطْمَقا اًمؾ 

ئَْزر
ِ
 .(1)«َوَأجَْؼَظ َأْهَؾُف, َوضَمد  َوؿَمد  اعْم

ـ ة أن يػعؾ اًمؼائؿ ًمّؾقؾ إرومؼ  -11 ًمئال يمصمر قمغم  ـػسف:سممـ اًمسُّ

 ظمشققمف.

 .اأصاسمف ومتقر صغم  ضماًمًس ومنذا  -

 » :ىمال ڤحلديث أنس 
ِ
َوطَمبٌْؾ مَمُْدوٌد سَملْمَ  اعْمَْسِجَد, ملسو هيلع هللا ىلصَدظَمَؾ َرؾُمقُل اّلّل

, «َما هَذا؟» :ؾَماِرَيتلَْمِ وَمَؼاَل  ْت َأْمَسَؽْت سمِِف, ىمَاًُمقا: ًمَِزْيـََب شُمَصكمه  ومَنَِذا يَمِسؾَْت أَْو وَمؽَمَ

 . (2)«ومَنَِذا يَمَسَؾ أَْو ومؽََمَ ومَؾْقَْؼُعدْ  ْؿ كََشاـمَُف,طُمؾُّقُه، ًمِقَُصؾه أطََمُديمُ » وَمَؼاَل:

 ومقصكمه سمعد ذًمؽ. ,اطً شـقًمقؼقم ك وإذا أصاسمف كعاس كام: -

اَلِة، »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل   ڤحلديث قمائشة  إَِذا َكَعَس َأطَمُديُمْؿ ذِم اًمص 

ىُمْد طَم  ًَمَعؾ ُف : َديُمْؿ إَِذا َصغم  َوُهَق َكاقِمٌس وَمِنن  َأطَم  ت ك َيْذَهَب قَمـُْف اًمـ ْقُم.وَمْؾػَمْ

 .(3)«َيْذَهُب َيْستَْغِػُر وَمقَُسب  َكْػَسفُ 

ـ ة  ويمذا إذا أصاسمف كعاس وكحقه وهق يؼرأ اًمؼرآن سماًمؾقؾ, - ومنن  اًمسُّ

  أن يـام: ًمقتؼّقى.

                                                                 

 (.1174رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.784مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1150بخاري سمرىمؿ )رواه اًم (4)

 (.786مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 212رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ـَ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اّلّل  ڤحلديث أيب هريرة  إَِذا ىَماَم َأطَمُديُمْؿ ِم

 .(1)«ِؾ، وَماؾْمتَْعَجَؿ اًْمُؼْرآُن قَمغَم ًمَِساكِِف، وَمَؾْؿ َيْدِر َما َيُؼقُل، وَمْؾقَْضَطِجعْ اًمؾ قْ 

ـ ة عمـ وماشمف ىمقام اًمؾقؾ أن يصؾهقف مـ اًمـفار ؿمػعً  -12  .ااًمسُّ

ومنذا يمان مـ قمادشمف أن يقشمر سمثالث ومـام قمـ وشمره, أو مرض, ومؾؿ 

قف مـ اًمـفار  , وإذا يمان مـ قمادشمف أن يقشمر اأرسمعً يستطع أن ُيصؾهقف, ومنكف ُيصؾه

 سمخؿس ومـام قمـ وشمره, أو مرض, ومنكف ُيصؾقف مـ اًمـفار ؾِمت ريمعات,

أن يقشمر  ملسو هيلع هللا ىلصوٕنف يمان مـ قمادشمف  يػعؾ ذًمؽ, ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا, وىمد يمان اًمـ بّل 

َويَماَن إَِذا هَمَؾَبُف »: ملسو هيلع هللا ىلصشمؼقل قمـ اًمـ بله  ڤ ة ريمعة, ومنن قمائشةشـرسمنطمدى قم

ـْ  ْقِؾ َصغم  مـ اًمـ َفاِر صمِـَْتْل قمَ  َكْقٌم َأْو َوضَمٌع قَم  .(2)«َة َريْمَعةً شـرىمَِقاِم اًمؾ 

 

   
  

                                                                 

 (.787رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.746رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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ًٛ  : ٔقد انفجشاشاَ

بّي 
َّ
ة أعمال هي من هدي الى  :ملسو هيلع هللا ىلصفيه ِعدَّ

ن:
َ
ة ُسن  ألاذان, وفيه ِعدَّ

  متابعة املؤذِّن. (1

ن, إٓ ذم  ـ  عمـ ؾمؿع إذان أن يؼقل مثؾ ما يؼقل اعممذه احلقعؾتلم, ُيَس

حلديث قمبد اّلّل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص : «ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل» ومقؼقل:

َن وَمُؼقًُمقا ِمثَْؾ َما » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُف ؾمؿع اًمـ بل   ڤ إَِذا ؾَمِؿْعُتُؿ اعْمَُمذه

 .(1)«َيُؼقُل...

إَِذا ىَماَل » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤوطمديث قمؿر سمـ اخلطاب 

ُن: اّلّلُ  . صُمؿ  ىَماَل: َأؿْمَفُد  . َأيْمؼَمُ اّلّلُ َأيْمؼَمُ اعْمَُمذه وَمَؼاَل َأطَمُديُمْؿ: اّلّلُ َأيْمؼَمُ اهلل َأيْمؼَمُ

. دً  ىَماَل: َأْن َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ  اَأؿْمَفُد َأْن َٓ إهَِل إِٓ  اهلل. صُمؿ  ىَماَل: َأؿْمَفُد َأن  حُمَؿ 

. ىَماَل:
ِ
دً َأؿْمَفُد َأن  حُمَ  َرؾُمقُل اّلّل . اؿ 

ِ
اَلةِ.  َرؾُمقُل اّلّل صُمؿ  ىَماَل: طَمل  قَمغَم اًمص 

َة إِٓ  سماهلل. صُمؿ  ىَماَل: ىَماَل: طَمل  قَمغَم اًْمَػالَِح. ىَماَل: َٓ طَمْقَل َوَٓ  َٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمق 

. ىَماَل: اهلل َأيْمؼَمُ ا َة إِٓ  سماهلل. صُمؿ  ىَماَل: اهلل َأيْمؼَمُ اهلل َأيْمؼَمُ . صُمؿ  ىَماَل:ىُمق  َٓ  هلل َأيْمؼَمُ

ـْ ىَمْؾبِِف َدظَمَؾ اجْلَـ ةَ  َٓ إهَِل إِٓ  اهلل، ىَماَل: إهَِل إِٓ  اهلل.  .(2)«ِم

                                                                 

 (.384رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.385رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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احلؽؿة اعمطاسمؼة حلال اعممذن  ضـك...وهذا مؼت»: $ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

ؾة ـّ ًمؾسامع أن يؼقهلا، ويمؾؿة احلقعومنن يمؾامت إذان ذيمر ومُس  واًمسامع,

ـ  ًمؾسامع أن يستعلم قمغم هذه اًمدقمقة اًمصالة عمـ ؾمؿعف, ومُس  دقماء إمم

 .(1)«سمؽؾؿة اإلقماكة, وهل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل اًمعظقؿ

وقمـد اًمتثقيب ًمصالة اًمػجر, ومنن مـ شماسمع إذان يؼقل مثؾ ما  -

 . «اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم» يؼقل اعممذن:

 «ًُمقا ِمثَْؾ َما َيُؼقُل وَمُؼق» :ملسو هيلع هللا ىلص: ىمقًمف $خ حمؿد سمـ إسمراهقؿ شـقىمال اًم   

 .(2)يدّل قمغم أنف يؼقل: اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم

طمدصمت أّن اًمـّاس يماكقا » : قمـ اسمـ ضمريج أنف ىمال:$ىمال اسمـ طمجر 

 .(3)«يـصتقن ًمؾؿمذن إكصاهتؿ ًمؾؼراءة

 قول هرا الرِّكس بعد الشوادتني. ( 2

ـّ أن يؼال سمعد ما يؼقل اعممذن:  «رؾمقل اهلل اأؿمفد أن حمؿدً » ُيَس

ـْ » أنف ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ڤما ضماء ذم طمديث ؾمعد  اًمثاكقة, َم

َن: َأؿْمَفُد َأْن َٓ إهَِل إِٓ  اهلل َوطْمَدُه َٓ  يَؽ ًَمُف، ؿمـرىَماَل طِملَم َيْسَؿُع اعْمَُمذه

دً  ؿ  ًٓ  ,اُت سمِاّلل َرسم  ضـققَمْبُدُه َوَرؾُمقًُمُف، رَ  اَوَأن  حُمَ ٍد َرؾُمق  ,َوسمُِؿَحؿ 

                                                                 

 .( 2/391زاد اعمعاد) (1)

 .(2/135) ى اًمشـقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿومتاو (4)

 .(, سماب: ما يؼقل إذا ؾمؿع اعمـادي 611اًمػتح, طمديث )  (1)
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 .(1)«، هُمِػَر ًَمُف َذْكُبفُ اؾْماَلِم ِديـً َوسمِاإلِ 

 بعد األذان. ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النَّيبِّ ( 3

إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال رؾمقل اهلل  ىمال: ڤحلديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو 

َن وَمُؼقًُمقا ِمثَْؾ َما َيُؼقُل، صُمؿ  َصؾُّقا قَمكَم  ، ـْ َصغم  قَمكَم   ؾَمِؿْعُتُؿ اعْمَُمذه وَمِنك ُف َم

َا َمـِْزًَمٌة ذِم اجْلَـ ِة ؾمـق، صُمؿ  ؾَمُؾقا اهلل زِم اًْمقَ ا شـرً اهلل قَمَؾقِْف هِبَا قمَ  َصاَلًة َصغم   َؾَة، وَمِنهن 

ـْ قِمَبادِ اهلل، ـْ ؾَمَلَل زِمَ   َوَأْرضُمق َأْن َأيُمقَن َأنَا ُهَق، َٓ شَمـْبَِغل إِٓ  ًمَِعْبٍد ِم وَمَؿ

َػاقَمةُ ؾمـقاًْمقَ   .(2)«َؾَة طَمؾ ْت ًمف اًمش 

مهللا صؾه قمغم حمؿد » اًمصالة اإلسمراهقؿقة:نقاع اًمصالة: وأومضؾ أ

 .«...يمام صؾقت قمغم إسمراهقؿ وقمغم آل حمؿد,

 قول الدعاء الوازد بعد األذان.( 4

ـْ ىمَاَل طِملَم َيْسَؿُع اًمـهَداءَ  :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤحلديث ضماسمر : َم

ِة, َواًمص  » قْمَقِة اًمت ام  ًدا اًْمقَ  اَلِة اًْمَؼائَِؿِة,اًمؾ ُفؿ  َرب  َهِذِه اًمد   ؾََة,ضـقؾََة َواًْمػَ ؾمـقآِت حُمَؿ 

 .(3)«طَمؾ ْت ًَمُف ؿَمَػاقَمتِل َيْقَم اًْمِؼقَاَمةِ  َواسْمَعثُْف َمَؼاًما حَمُْؿقًدا اًم ِذي َوقَمْدشَمُف,

حفا اًمـ بلُّ  ؾة:ؾمـقاًمقو  ڤيمام ذم طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو  ملسو هيلع هللا ىلصوض 

اسمؼ, َا َمـِْزًَمٌة ذِم اجْلَـ ِة َٓ شَمـْبَِغل ؾمـققا اهلل زِم اًْمقَ صُمؿ  ؾَمؾُ » طمقث ىمال: اًمس  َؾَة، وَمِنهن 

                                                                 

 (.386رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.384رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.614رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ـْ ؾَمَلَل زِمَ اًْمقَ   اهلل، َوَأْرضُمق َأْن َأيُمقَن َأنَا ُهَق، وَمَؿ
ـْ قِمَبادِ َؾَة طَمؾ ْت ؾمـقإِٓ  ًمَِعْبٍد ِم

َػاقَمةُ   طمد.اًمرشمبة اًمعاًمقة اًمتل ٓ يشاريمف ومقفا أؾة: ضـقواًمػ ,(1)«ًمف اًمش 

ة: هل إذان»: $خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقىمال  ٕنف دقمقة، : اًمدقمقة اًمتام 

ة: ٓؿمتامهلا قمغم شمعظقؿ اهلل وشمقطمقده، واًمشفادة سماًمرؾماًمة،  ووصػفا سماًمتام 

واًمدقمقة إمم اخلػم...اعمؼام اعمحؿقد يشؿؾ يمؾ مقاىمػ يقم اًمؼقامة، 

 . (2)«وأظمّص ذًمؽ اًمشػاقمة اًمعظؿك

 الدعاء بعد األذان. ( 5

ىمال:  َيا رؾمقَل اهلل إِن   َأن  َرضُماًل »:  ڤحلديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو 

كلَِم َيْػُضُؾقَكـَا، ومؼال رؾمقُل اهلل   اْكتََفقَْت ىُمْؾ يَماَم َيُؼقًُمقَن ومِنَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصاعمَُمذه

اًمُدقَماُء سَملْمَ إََذاِن »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤوحلديث أنس  ,(3)«وَمَسْؾ شُمْعَطفُ 

 .(4)«ٓ ُيَردّ  َواإلىَماَمةِ 

 اخلروج مـ اعمسجد سمعد إذان مـفل قمـف.فائدة: 

  :ويدّل قمؾقف
ِ
عثاء يُمـ ا » ىمال: ڤما رواه مسؾؿ مـ طمديث أيب اًمش 

ـَ اعْمَْسِجِد  ڤذِم اعْمَْسِجِد َمَع َأيِب ُهَرْيَرَة  اىُمُعقدً  ُن، وَمَؼاَم َرضُمٌؾ ِم َن اعْمَُمذه وَمَلذ 

                                                                 

 (.384رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (. 88-87/ 2)اسمـ قمثقؿلم اًمشـرح اعمؿتع ًمشـقخـا  (4)

(, وإًمباين 1/367تائج إومؽار , وطمسـف اسمـ طمجر )ك(524رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)

 (.73)صحقح اًمؽؾؿ اًمطقب ص

 (.1/221/425(, وصححف اسمـ ظمزيؿة )9895رواه اًمـسائل سمرىمؿ ) (2)
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ـَ اعْمَْسِجِد، وَمَؼاَل َأبُق صـرسمَ  ڤُهَرْيَرَة  ، وَمَلتَْبَعُف َأبُقشـلَيؿْ  ُه طَمت ك ظَمَرَج ِم

ا َهـَذا وَمَؼْد قمَ »:  ڤُهَرْيَرَة   .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َأبَا اًْمَؼاؾِمؿِ  صـكَأم 

ن:
َ
ة ُسن ت الفجس, وفيها ِعدَّ

َّ
 ُسى

شمبة اًمتل يعؿؾفا اًمعبد ذم يقمف, وومقفا  ـَـ اًمرا وؾُمـ ة اًمػجر هل أول اًمسُّ

ـَـ اًمرواشمب, قمدة ؾُمـَـ, وىمبؾ  سمقاهنا ٓسمد مـ سمقان سمعض ما خيص اًمسُّ

ـ ة اًمدائؿة اًمتاسمعة ًمؾػرائض. شمبة هل: اًمسُّ ـ ة اًمرا  واًمسُّ

ـَـ اًمرواشمب قمغم ىمقًملم:  اظمُتؾػ ذم قمدد اًمسُّ

ريمعات: ريمعتان ىمبؾ اًمػجر, وريمعتان  شـرأن  قمددها قم اًمؼقل إول:

وريمعتان سمعد اًمعشاء، غرب, ىمبؾ اًمظفر وريمعتان سمعدها, وريمعتان سمعد اعم

 .(2) $ريمعات متػؼ قمؾقفا سملم اًمعؾامء يمام كؼؾ ذًمؽ اسمـ هبػمة  شـرقموهذه 

ـْ »اعمتػؼ قمؾقف, ىمال:  ڤسمحديث اسمـ قمؿر واؾمتدًمقا:  طَمِػْظُت ِم

ْفِر, َوَريْمَعَتلْمِ سَمْعَدَها, َوَريْمَعَتلْمِ  شـرقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِله  َريَمَعاٍت: َريْمَعَتلْمِ ىَمْبَؾ اًمظُّ

 ذِم سَمْقتِِف, َوَريْمَعَتلْمِ ىَمْبَؾ َصاَلِة سَمْعَد 
ِ
اعْمَْغِرِب ذِم سَمقْتِِف, َوَريْمَعَتلْمِ سَمْعَد اًْمِعَشاء

َٓ ُيْدظَمُؾ قَمغَم اًمـ بِله  ْبِح, َويَماَكْت ؾَماقَمًة   .(3)«وِمقَفا ملسو هيلع هللا ىلصاًمصُّ

                                                                 

 (.655رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(1/151اإلومصاح )اكظر:  (4)

 (.729مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1180رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ة ريمعة, وأن  ىمبؾ صالة اًمظفر شـرأن  قمددها اصمـتا قمواًمؼقل اًمثاين: 

 .-واهلل أقمؾؿ-يمعتلم, وهذا اًمؼقل هق إفمفرأرسمع ريمعات ٓ ر

 :ويدّل قمؾقف

َٓ َيَدُع  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » :قمـد اًمبخاري ڤطمديث قمائشة  -أ يَماَن 

أي: اًمـ بل -يَماَن » وقمـد مسؾؿ مـ طمديثفا ىماًمت: .(1)«َأْرسَمًعا ىَمْبَؾ اًمظُّْفرِ 

 .(2)«اُيَصكمه ذِم سَمْقتِل ىَمْبَؾ اًمظُّْفِر َأْرسَمعـً -ملسو هيلع هللا ىلص

  ڤطَمبِقَبَة  طمديث ُأمه  -ب
ِ
َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصىَماًَمْت: ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلّل

ـْ َصغم  اصْمـََتْل قمَ » ـ  سَمقٌْت ذِم اجْلَـ ةِ  َة َريْمَعةً شـرَم , (3)«ذِم َيْقٍم َوًَمقَْؾٍة، سُمـَِل ًَمُف هِبِ

َريْمَعتلَْمِ َوَريْمَعتلَْمِ سَمْعَدَها, وَ  َأْرسَمًعا ىَمبَْؾ اًمظُّْفِر,» :وأظمرضمف اًمؽممذي، وزاد

, َوَريْمَعتلَْمِ ىَمبَْؾ َصاَلةِ اًْمَػْجرِ 
ِ
 .   (4)«سَمْعَد اعْمَْغِرِب, َوَريْمَعتلَْمِ سَمْعَد اًْمِعَشاء

  واظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم اجلؿع سملم:

صغم  ىمبؾ اًمظفر  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بل » وومقف: اعمتػؼ, ڤ طمديث اسمـ قمؿر

 ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بل » :قمـد اًمبخاري, وومقف ڤوسملم طمديث قمائشة  ,(5)«ريمعتلم

                                                                 

 (.1182رواه اًمبخاري ) (1)

 (.730سمرىمؿ ) رواه اًمبخاري (4)

 (.728رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .«طمسـ صحقح»(. وىمال: 415رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (2)

 (.729مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1180رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (3)
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 . (1)«صغم  ىمبؾ اًمظفر أرسمع ريمعات

 ,وشمارة ُيصكمه ىمبؾفا ريمعتلم. اشمارة ُيصكمه ىمبؾ اًمظفر أرسمعً  ملسو هيلع هللا ىلصإن  اًمـ بل  ومؼقؾ:

 اإلكسان أرسمع وُيصكمه  إن مع شمعارض احلديثلم يمظمذ سماًمزائد, وىمقؾ:

 ريمعات ىمبؾ اًمظفر.

وإن صغم  ذم , ڤشة حلديث قمائ :اإن صغم  ذم سمقتف يصكم أرسمعً  وىمقؾ:

 .ڤحلديث اسمـ قمؿر  اعمسجد ُيصكمه ريمعتلم:

ـمالع قمائشة ٓطمتامل ا: أنف يمظمذ سماًمزائد: -واهلل أقمؾؿ-وإفمفر 

 ڤحلديث أم طمبقبة : وڤذم سمقتفا قمغم ما مل يطؾع قمؾقف اسمـ قمؿر  ڤ

ـْ َصغم  اصْمـَتَْل قمَ »قمـد مسؾؿ:  هَمػْمَ  رواية:َة َريْمَعًة ذِم َيْقٍم َوًَمقَْؾٍة )وذم شـرَم

ـ  سَمقٌْت ذِم اجْلَـ ةِ  ـَـ اًمرواشمب و. «وَمِريَضٍة (، سُمـَِل ًَمُف هِبِ ى اًمسُّ إومضؾ أن شممد 

 :ويدّل قمؾقف ,ذم اًمبقت

َا اًمـ اُس »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤطمديث زيد سمـ صماسمت  -أ وَمَصؾُّقا َأهيُّ

 ذِم 
ِ
اَلَة اعْمَْؽُتقسَمةَ ذِم سُمقُقشمُِؽْؿ, وَمِنن  َأوْمَضَؾ َصاَلةِ اعْمَْرء ٓ  اًمص   .(2)«سَمقْتِِف إِ

ـْ َصاَلشمُِؽْؿ ذِم » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤقمـ اسمـ قمؿر  -ب اضْمَعُؾقا ِم

 .(3)«اَوَٓ شَمت ِخُذوَها ىُمُبقرً  سُمقُقشمُِؽْؿ,

                                                                 

 (.1182رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.781مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 7290رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.777مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1187رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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َأطَمُديُمُؿ  ضـكإَِذا ىمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤقمـ ضماسمر  -ج

اَلَة ذِم َمْسِجِدِه، وَمْؾقَجْ  ـْ َصاَلشمِِف, وَمِنن  اهلل ضَماقِمٌؾ ذِم سَمقْتِِف  ابً صـقَعْؾ ًمَِبْقتِِف كَ اًمص  ِم

ـْ َصاَلشمِِف ظَمػْمً   .(1)«ا ِم

 آكد الّسنن السواجب.

ـَـ اًمرواشمب ؾُمـ ة اًمػجر   .آيمد اًمسُّ

  :ما يكم ويدّل قمؾقف

ـْ قَمغَم  » ىماًمت:  ڤطمديث قمائشة  -أ وِمِؾ، َأؿَمد  ؿمـلمَلْ َيُؽ ـَ اًمـ َقا  ِم
ٍ
ء

ْبح  .(2)«ُمَعاَهَدًة ِمـُْف، قَمغَم َريْمَعَتلْمِ ىَمْبَؾ اًمصُّ

ـَ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـ بله  ڤطمديث قمائشة -ب َريْمَعَتا اًْمَػْجِر ظَمػْمٌ ِم

ْكقَا َوَما ومِقَفا  .(3)«اًمدُّ

َأن ف ىمال: ذم ؿملن  ملسو هيلع هللا ىلص , قمـ اًمـ بله ڤقمـ قمائشة  اوعمسؾؿ أجًض 

ْكقَا مَجِقعً  هَلاَُم َأطَمبُّ » :اًمريمعتلم قمـد ـمؾقع اًمػجر ـَ اًمدُّ  .(4)«اإزَِم  ِم

مل يؽـ يدع ؾُمـ ة  ملسو هيلع هللا ىلصضماء ذم اًمصحقحلم ما يدل قمغم أن  اًمـ بل  -ج

 .ا , وٓ ؾَمػرً ا ضـرً اًمػجر, وٓ اًمقشمر ٓ طم

                                                                 

 (.778رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.724مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1196رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.725رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.725رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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هل,  -أي : ؾُمـ ة اًمػجر-وًمذًمؽ مل يؽـ يدقمفا » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

ػر يقافمب قمغم ؾُم  ,ا ضـرً وطم ا واًمقشمر ؾمػرً  ـ ة اًمػجر, واًمقشمر ويمان ذم اًمس 

ػر أنف  ـَـ، ومل يـؼؾ قمـف ذم اًمس   ملسو هيلع هللا ىلصأؿمد مـ مجقع اًمـقاومؾ دون ؾمائر اًمسُّ

 .(1)«صغم  ؾُمـ ة راشمبة همػممها

ة أمىز: ت الفجس جخخص ِبعدَّ
َّ
 ُسى

 ًٓ ػر واحلشـرم :أو ـَـ  ضـروقمقتفا ذم اًمس  ا همػمها مـ اًمسُّ يمام ؾمبؼ، أم 

ػَ  ـ ة شمريمفا ذم اًمس  شمبة اًمظفر, واعمغرب, واًمِعَشاء.اًمرواشمب وماًمسُّ  ر  يمرا

م-صمقاهبا سملهنا ظمػم مـ اًمدكقا, وما ومقفا  :اصماكقً   .-يمام شمؼد 

م دًمقؾ ذًمؽ. :اصماًمثً  ُـّ َتػقػفا, وشمؼد   ُيَس

ا يماكت شمؼقل:  ڤطمديث قمائشة  :ويدّل قمؾقف  ُيَصكمه »أهن 
ِ
يَماَن َرؾُمقُل اّلّل

ُػ طَمت ك إين  .(2)« أىمقل: َهْؾ ىَمَرأَ ومِقِفاَم سمُِلمه اًْمُؼْرآِن َأْم َٓ؟َريْمَعَتِل اًْمَػْجِر, وَمقَُخػه

ّٓ يؽقن هذا اًمتخػقػ خُمِال   وًمؽـ ُيشؽمط: إمم  ضـلسماًمقاضمب, أو ُيػ أ

 أن يـؼر صالشمف, ومقؼع ذم اعمـفل قمـف.

ٱ )ُيَسـ أن يؼرأ ذم ؾُمـ ة اًمػجر, سمعد اًمػاحتة, ذم اًمريمعة إومم:  :اراسمعً 

 .(ٱ ٻ ٻ ٻ)  ، وذم اًمثاكقة:(ٻ ٻ

                                                                 

 .( 315/ 1) زاد اعمعاد (1)

 (.724مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1171رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) أو يؼرأ سمعد اًمػاحتة, ذم اًمريمعة إومم:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 . [136]اًمبؼرة :  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) وذم اًمثاكقة:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ـَـ اًمتل [64]آل قمؿران : (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ، وهذه مـ اًمسُّ

ة هبذهوردت قم ة يليت هبذه, ومر   .غم وضمقه متـققمة, ومؿر 

 :ويدّل قمؾقف

 ىَمَرأَ ذِم َريْمَعَتْل اًْمَػْجِر: ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل » : ڤأ. طمديث أيب هريرة 

 .(1)«(ٱ ٻ ٻ ٻ) و (ٱ ٻ ٻ)

يمان يؼرأ ذم ريمعتل  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل » :ڤب. طمديث اسمـ قمباس 

 (...ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) اًمػجر, ذم إومم مـفام:

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) ، وذم أظمرة مـفام:[136]اًمبؼرة :

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .(2)«[52]آل قمؿران:

                                                                 

 (.726رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.727رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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أن  ذم اًمريمعة » :ڤقمـ اسمـ قمباس  اوذم رواية قمـد مسؾؿ أجًض 

]آل  (...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) اًمثاكقة:

    .(1)«[64قمؿران :

ؼ إجؿـ,  :اظمامًس  ـّ آضطجاع قمغم اًمشه ويدّل  ,سمعد ؾُمـ ة اًمػجرُيَس

 :قمؾقف

إَِذا َصغم  َريْمَعَتْل اًْمَػْجِر  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ » :ڤطمديث قمائشة  -أ

ـِ  َجَْؿ ْٕ ِف ا  . (2)«اْضَطَجَع قَمغَم ؿِمؼه

إَِذا َصغم  َريْمَعَتِل  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بلُّ » ىماًمت: ڤطمديث قمائشة -ب

صَمـِ  اًْمَػْجِر، وَمِنْن يُمـُْت ُمْسَتْقِؼَظًة،  .(3)«ل َوإِّٓ اْضَطَجعَ طَمد 

 واظمُتؾػ ذم هذا آضطجاع:

ـ ة اًمػجر مسـقن ومؼقؾ: ، وسمف ىمال أيمثر أهؾ مطؾؼا آضطجاع سمعد ؾمُّ

اسمؼ, وأجًض  ڤحلديث قمائشة : ôاًمعؾؿ  ممـ يمان يػعؾ ذًمؽ,  ااًمس 

إؿمعري, وراومع سمـ ظمديج, وأنس سمـ  ؾمـكويػتل سمف مـ اًمصحاسمة: أبق مق

يـ, وقمروة, وسمؼق ة اًمػؼفاء ؾمـػمسمف ىمال اسمـ , وڤ ماًمؽ, وأبق هريرة

 .ô اًمسبعة

                                                                 

 (.727رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.736مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1160رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.743رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)



 

 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 72

ؾُمـ ة عمـ يؼقم ويطقؾ اًمؼقام سماًمؾقؾ: ًمقسؽميح هبذا آضطجاع,  وىمقؾ:

  .$ خ اإلؾمالم سمـ شمقؿقةؿمـقواظمتاره 

 .همػم ذًمؽ :وىمقؾ .واضمب وىمقؾ:

 .-واهلل أقمؾؿ-واًمؼقل إول هق: إفمفر 

 -أي سماًمظؾؿة- سمَِغَؾس إومضؾ ذم صالة اًمػجر شمعجقؾفا سملن شُمصغم   -

 وسمف ىمال اجلؿفقر. ذم أول وىمتفا,

 :ويدّل قمؾقف

ـَ » ىماًمت: ملسو هيلع هللا ىلصزوج اًمـ بله  ڤطمديث قمائشة -أ ًَمَؼْد يَماَن كَِساٌء ِم

 
ِ
, صُمؿ   ملسو هيلع هللا ىلصاعْمُْمِمـَاِت َيْشَفْدَن اًْمَػْجَر َمَع َرؾُمقِل اّلّل ـ  َعاٍت سمُِؿُروـمِِف ُمَتَؾػه

ـ   ـَ إمَِم سُمُققهِتِ ْب
ـْ شَمْغؾِقسِ  َيـَْؼؾِ ـَ ِم   َوَما ُيْعَروْم

ِ
اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اّلّل  . (1)«سمِاًمص 

ْ اًمُصْبَح سمَِغَؾْس  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بِل » : ڤطمديث ضماسمر  -ب  . (2)«يماَن ُيَصكمه

ا طمديث راومع سمـ ظمديج  - سمِاًمَػْجِر، ومِنك ُف  (3)َأؾْمِػُروا»: امرومققمً  ڤوأم 

 .(4)«َأقْمَظُؿ ًمأِلضْمرِ 

                                                                 

 (.645مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 578رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.646مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 560رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

احلديث آكتظار طمتك  , واعمراد ذميؼال: أؾمػرت اعمرأة قمـ وضمففا: إذا يمشػتف وأفمفرشمف (1)

 شمسػر اًمسامء.

 (.154وصححف سمرىمؿ ) ,اًمؽممذيو(, 17286رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)
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د سمذ ومؼقؾ:  طمتك خيرج مـفا سمعد اإلؾمػار. ًمؽ: إـماًمة اًمؼراءة,اعمرا

 مـسقخ.احلديث وىمقؾ: 

د شملظمػمها طمتك يتبلم  ويتليمد مـ ـمؾقع اًمػجر, ومال يشّؽ  وىمقؾ: اعمرا

 ومقف.

ن:   
َ
ة ُسن  الرهاب ئلى املسجد, وفيه ِعدَّ

وسمام أن  صالة اًمػجر هل أول صالة ذم اًمققم يذهب ومقفا اًمرضمؾ 

ُـّ أن يليت هبا: اأمقرً  اعمساضمد ممومنن  ًمؾذهاب إًمؾؿسجد,   ُيَس

ُـّ اًمتبؽػم سماًمذهاب إمم اعمسجد. -1  ُيَس

ًَمْق َيْعَؾُؿقَن َما ذِم » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل   ڤحلديث أيب هريرة 

 . (1)«اًمت ْفِجػِم ٓؾَْمَتَبُؼقا إًَِمقْفِ 

 هق اًمتبؽػم ًمؾصالة. واًمتفجػم:

َؾػ قمـ ؾمعقد سمـ  ة:ُيرصقن قمغم اًمتبؽػم ًمؾصال ô ويمان اًمس 

ن مـذ صمالصملم ؾمـة إٓ وأنا ذم اعمسجد» ب ىمال:سـقاعم ن اعممذه ، وىمال (2)«ما أذ 

 .(3)«ذم أهكم مـذ صمالصملم ؾمـة اما ؾمؿعت شملذيـً »: اأجًض 

                                                                 

 (.437مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 615رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.3522رواه اسمـ أيب ؿمـقبة سمرىمؿ ) (4)

 (.5/131ذيمره اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات ) (1)
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 ًمتؽتب ظمطاه. :ا أن خيرج مـ سمقتف متطفرً  -2

ضُمِؾ ذِم » :ملسو هيلع هللا ىلص ىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤ حلديث أيب هريرة َصاَلُة اًمر 

ـَ َدَرضَمًة, شـرَوقمِ  اشَمِزيُد قَمغَم َصاَلشمِِف ذِم سَمقْتِِف، َوَصاَلشمِِف ذِم ؾُمقىمِِف، سمِْضعً مَجَاقَمٍة  ي

ـَ اًْمُقُضقَء صُمؿ  َأتَك اعْمَْسِجَد, َٓ َيـَْفُزُه إِٓ   َل وَمَلطْمَس َوذًمَِؽ َأن  َأطَمَدُهْؿ إَِذا شَمَقض 

اَلَة, وَمَؾْؿ خَيْ  اَلُة, َٓ ُيِريُد إِٓ  اًمص  ُط ظَمْطَقًة إِٓ  ُرومَِع ًَمُف هِبَا َدَرضَمٌة, َوطُمط  اًمص 

اَلةِ َما  قَمـُْف هِبَا ظَمطِقئٌَة, طَمت ك َيْدظُمَؾ اعْمَْسِجَد, وَمِنَذا َدظَمَؾ اعْمَْسِجَد يَماَن ذِم اًمص 

اَلُة ِهَل حَتْبُِسُف, واعْمَاَلئَِؽُة ُيَصؾُّقَن قَمغَم َأطَمِديُمْؿ َما َداَم ذِم جَمْ  ؾِِسِف يَماَكِت اًمص 

َيُؼقًُمقَن: اًمؾ ُفؿ  اْرمَحُْف, اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر ًَمُف, اًمّؾُفؿ  شُمْب قَمَؾقِْف, َما مَلْ  اًم ِذي َصغم  ومِقِف,

 . (1)«ُيْمِذ ومِقِف, َما مَلْ ُُيِْدْث ومِقفِ 

  ووىمار. أن خيرج إمم اًمصالة سمسؽقـة, -3

ىَماَمَة وَماْمُشقا إَِذا ؾَمِؿْعتُ »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـبله  ڤحلديث أيب هريرة  ْؿ اإْلِ

ِؽقـَِة َواًْمَقىَماِر, اَلِة, َوقَمَؾقُْؽْؿ سمِاًمس  َٓ شمُ  إمَِم اًمص  , َوَما سـرَو قُمقا وَماَم َأْدَريْمُتْؿ وَمَصؾُّقا

ُّقا   . (2)«وَماشَمُؽْؿ وَمَلَِت

اَلِة وَماَل » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اّلّل  ڤوقمـ أيب هريرة  َب ًمِؾص  إَِذا صُمقه

ِؽقـَُة, ُتْؿ شَمْسَعْقَن,شَمْلتُقَها َوَأنْ  ،  َوْأتُقَها َوقَمَؾقُْؽُؿ اًمس  وَماَم َأْدَريْمُتْؿ وَمَصؾُّقا

                                                                 

 (.649رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.602مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 636ؿ )رواه اًمبخاري سمرىم (4)
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, ُّقا اَلِة وَمُفَق ذِم  وَمِنن  َأطَمَديُمْؿ إَِذا يَماَن َيْعِؿُد إمَِم  َوَما وَماشَمُؽْؿ وَمَلَِت اًمص 

 . (1)«َصاَلةٍ 

 ذم احلريمات, واضمتـاب اًمسؽقـة: اًمتلينه  ...»: $ىمال اًمـقوي 

عبث، واًمقىمار: ذم اهلقئة يمغض اًمطرف, وظمػض اًمصقت, وقمدم اًم

 .(2)«آًمتػات

ى قمـد سـروشمؼديؿ اًمق شمؼديؿ اًمرضمؾ اًمقؿـك قمـد دظمقل اعمسجد, -4

 اخلروج مـف. 

ـ ة إذا دظمؾت اعمسجد أن شمبدأ » أنف ىمال: ڤحلديث أنس  مـ اًمسُّ

ؽ , وًمقرود ذًم(3)«ىسـرسمرضمؾؽ اًمقؿـك، وإذا ظمرضمت أن شمبدأ سمرضمؾؽ اًمق

]سماب اًمتقؿـ ذم دظمقل  ىمال اًمبخاري ذم صحقحف: ,ڤقمـ اسمـ قمؿر 

ومنذا ظمرج سمدأ سمرضمؾف  اعمسجد وهمػمه, ويمان اسمـ قمؿر يبدأ سمرضمؾف اًمقؿـك,

 » :ڤى[, وحلديث قمائشة سـراًمق
ِ
ـ ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل ُُيِبُّ اًمت َقؿُّ

 . (4)«ؿَمْلنِِف يُمؾهفِ 

                                                                 

 (.602رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

(, سماب اؾمتحباب إشمقان اًمصالة سمقىمار, وؾمؽقـة, 602, طمديث )ًمؾـقوي ؿمـرح مسؾؿ (4)

 .اواًمـفل قمـ إشمقاهنا ؾمعقً 

 (, وصححف قمغم ؿمـرط مسؾؿ.1/338رواه احلايمؿ ) (1)

 (.268مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 168رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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ؽريؿ اؾمُتِحب ومقف شمؼديؿ اًمقؿلم، أن  ما يمان مـ سماب اًمتوٕن اًمؼاقمدة: 

وما يمان سمضد اًمتؽريؿ اؾمتحب ومقف شمؼديؿ اًمقسار، وما قمدا ذًمؽ ومإصؾ 

 ومقف شمؼديؿ اًمقؿلم.

يمر اًمقارد قمـد دظمقل اعمسجد, -5  وقمـد اخلروج مـف. أن يؼقل اًمذه

إَِذا َدظَمَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصد ىمال: ىمال رؾمقل اّلّل ؾمـقحلديث أيب محقد, أو أيب أ

َوإَِذا ظَمَرَج، وَمْؾقَُؼِؾ:  وَمْؾقَُؼِؾ: اًمّؾُفؿ  اوْمتَْح زِم َأبَْقاَب َرمْحَتَِؽ, ِجَد،َأطَمُديُمْؿ اعْمَْس 

ـْ وَمْضؾَِؽ   . (1)«اًمّؾُفؿ  إيِنه َأؾْمَلُخَؽ ِم

 أن ُيصكمه ريمعتلم حتقة ًمؾؿسجد.  -6

ّٓ جيؾس طمتك يصكمه  ًمؾصالة, ا وهذا إذا ضماء مبؽرً  ـّ ًمف أ ومنكف ُيَس

إَِذا َدظَمَؾ َأطَمُديُمْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال اًمـ بلُّ  ڤتادة ريمعتلم: حلديث أيب ىم

َ َريْمَعتلَْمِ   . (2)«اعْمَْسِجَد وَماَل جَيْؾِْس طَمت ك ُيَصكمه

ـ ة اًمَؼبْؾِقة ًمؾصالة إن يمان هلا ؾُمـ ة ىمبؾقة  ويؽػل قمـ حتقة اعمسجد اًمسُّ

ه أو اًمقشمر إن صال   يماًمػجر, واًمظفر, أو ؾُمـ ة اًمضحك إن دظمؾ اعمسجد ضحك,

: ذم اعمسجد, أو اًمػرض: ٕن اعمؼصقد مـ حتقة اعمسجد: ٓ  جيؾس طمتك ُيصكمه  أ

الة: ًمئال يرشمادها مـ همػم صالة. ا ذم ذًمؽ مـ قمامرة اعمساضمد سماًمص  َ
ِ
 ح

                                                                 

 (.713ؾؿ سمرىمؿ )رواه مس (1)

 .(714مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1163رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ػ إول، -7 ومفق أومضؾ اًمصػقف,  ُيَسـ ًمؾرضمال اعمبادرة إمم اًمص 

 وًمؾـهساء أومضؾفا آظمرها. 

ضَماِل » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصبّل أن  اًمـ   ڤحلديث أيب هريرة  ظَمػْمُ ُصُػقِف اًمره

هُلَا،  آظِمُرَها، وَ ؿمـروَ  َأو 
ِ
هُلَاؿمـرَها آظِمُرَها، َوظَمػْمُ ُصُػقِف اًمـهَساء  .(1)«َها َأو 

سمً  :ظمػمها   .وومضاًل  اأي أيمثرها صمقا

سمً  :هاؿمـرو  .وومضاًل  اأي أىمّؾفا صمقا

قـفام طمائؾ وهذا احلديث ومقام إذا صغم  اًمرضمال واًمـ ساء مجاقمة, وًمقس سم

ـ  قمـ  مـ ضمدار وكحقه, ومتؽقن ظمػم صػقف اًمـساء آظمرها: ٕنف أؾمؽُم هل

  .أقملم اًمرضمال

ا إذا يمان سمقـفام طمائؾ يمجدار وكحقه, أو يمام يؽقن ذم يمثػم مـ  - وأم 

ص ًمؾـساء ُمصغم  مستؼؾ ومػل هذه احلاًمة شمؽقن  مساضمدكا اًمققم سملن خُيص 

  اًمشقخلم اسمـ سماز واسمـ قمثقؿلم وهق اظمتقار أومضؾ صػقف اًمـهساء أوهلا

ضمال: ٕن  احلؽؿ يدور مع قِمؾ تف ↓ : ٓكتػاء قِمؾ ة اًمُؼرب مـ اًمره

ػ إول ذم أطما اوضمقدً   مـفا: ديَث وقمدما، وًمعؿقم ومضؾ اًمص 

ًَمْق َيْعَؾُؿ اًمـ اُس َما » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اّلّل  ڤطمديث أيب هريرة  -أ

ػه إَو    َواًمص 
ِ
, َوًَمْق ذِم اًمـهَداء ل، صُمؿ  مَلْ جَيُِدوا إِٓ  َأْن َيْستَِفُؿقا قَمَؾقِْف ٓؾَْمتََفُؿقا

                                                                 

 (.440رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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أي -َيْعَؾُؿقَن َما ذِم اًمت ْفِجػِم ٓؾَْمَتَبُؼقا إًَِمقِْف، َوًَمْق َيْعَؾُؿقَن َما ذِم اًْمَعتََؿِة 

ا َوًَمْق طَمْبقً   -اًمِعَشاء بِْح، َٕتَْقمُهَ  .(1)«ا َواًمصُّ

رؾمقل  أي–وومقف ىمال: ظَمَرَج قَمَؾْقـَا  ڤة وطمديث ضماسمر سمـ ؾمؿر -ب

َا؟ َأَٓ » وَمَؼاَل: -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَن يَماَم شَمُصػُّ اعْمَاَلئَِؽُة قِمـَْد َرهبه وَمُؼْؾـَا: َيا  «شَمُصػُّ

 
ِ
َا؟ ىَماَل: ,َرؾُمقَل اّلّل ُػقَف » َويَمْقَػ شَمُصػُّ اعْمَاَلِئَؽُة قِمـَْد َرهبه قَن اًمصُّ ُيتِؿُّ

قنَ  إَُوَل, ػه  َوَيؽَمَاصُّ ؾُمـق ة  ا, وُيمظمذ مـ هذا احلديث أجًض (2)«ذِم اًمص 

ػ.  اًمؽماّص ذم اًمص 

ػ إول، صمؿ اًمذي يؾقف، صمؿ اًمذي » :$ىمال اًمـ قوي  ُيستحب اًمص 

 صػقف اًمرضمال سمؽؾ طمال، ويمذا يؾقف إمم آظمرها; وهذا احلؽؿ مستؿر ذم

ا إ ذا صؾ ت ذم صػقف اًمـهساء اعمـػردات سمجامقمتفـ قمـ مجاقمة اًمرضمال, أم 

مجاقمة واطمدة وًمقس سمقـفام طمائؾ, وملومضؾ صػقف  اًمـساء مع اًمرضمال

ظَمػْمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ىمال: ىمال رؾمقل ڤ هريرة أيب اًمـهساء آظمرها: حلديث

هُلَا، وَ  ضَماِل َأو   آظِمُرَها، ؿمـرُصُػقِف اًمره
ِ
َها آظِمُرَها، َوظَمػْمُ ُصُػقِف اًمـهَساء

ًُمـَفاؿمـروَ   . (4)(3)«َها َأو 

                                                                 

 (.437مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 615رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.430رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.440رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

ع ومتاوى (, وجمؿق25/145, واكظر جمؿقع ومتاوى اسمـ سماز )(193 -4/192) اعمجؿقع  (2)

 (.13/36اسمـ قمثقؿلم )

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2387&idto=2388&bk_no=14&ID=1471#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2387&idto=2388&bk_no=14&ID=1471#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2387&idto=2388&bk_no=14&ID=1471#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2387&idto=2388&bk_no=14&ID=1471#docu#docu
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ُـّ ًمؾؿلمقم أن يؽقن ىمريبً  -8   مـ إمامف. اُيَس

الة اًمصػ إول  ومإومضؾ ذم طمؼه احلمقم    مـ طمقث اصطػاومف ًمؾص 

م, صُمؿ ُيرص أن يؽقن ىمريبً  مـ اإلمام, ومإىمرب مـ اجلفتلم  ايمام شمؼد 

 ى هق إومضؾ.  سـراًمقؿـك أو اًمق

 :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل   ڤمسعقد  أيبطمديث : ويدّل قمؾقف

ًمقؼؽمب مـل,  أي :ًمقَؾِـِل ومؼقًمف:, (1)«ًمقَؾِـِل ِمـُْؽْؿ ُأوًُمق إطَْماَلِم َواًمـَُّفك»

 وذم هذا دًمقؾ قمغم أن  اًمؼرب مـ اإلمام مطؾقب ذم أي ضمفة يمان.

ويتقضمف اطمتامل أن سُمْعَد يؿقـف ًمقس أومضؾ مـ »: $ىمال اسمـ مػؾح 

 .(2)«ىُمْرب يساره

ـ ة, كسلل اهلل شمعامم اعمبتعديـ  أن جيعؾـا مـ اعمتبعلم ًمؾؽتاب واًمسُّ

 .قمؾقفواًمـاسمذيـ ًمؾبدقمة, إكف وزم ذًمؽ واًمؼادر 

 

   
  

                                                                 

 .(432مسؾؿ سمرىمؿ )رواه  (1)

 .(1/407اًمػروع ) (4)
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ٍَُ فٙ انصَّالج  ُص

ة ؾُمـَـ, َُيُسـ سماعمصكمه أن ُيرص قمؾقفا, ومؿـ ازداد قمؿاًل     ًمؾصالة قِمد 

ـَـ شمؽقن اعمػارىمة سملم ؿمخاوىمرسمً  وومضاًل , ا ازداد أضمرً   صـلم، وسمؿثؾ هذه اًمسُّ

ًمؽـ ما سمقـفام , يدظمالن اًمصالة ذم وىمت واطمد, وخيرضمان ذم وىمت واطمد

ــ مع إريمان ذم إضمر  واًمثقاب ومرق ؿماؾمع: ٕن أطمدمها يليت سماًمسُّ

 واًمقاضمبات, وأظمر ايمتػك سمإريمان واًمقاضمبات.

ن عدًدة, هركس منها ما ًلي: 
َ
 وللصالة ُسن

 , وُيَسيُّ فيها ها يلي:الستسج -أ

ُـّ اَتاذ اًمسؽمة. (1  ُيَس

ا احلمقم ومسؽمة اإلمام  واًمسؽمة ؾُمـ ة ًمإلمام واعمـػرد,  ؾمؽمة ًمف,وأم 

, امرومققمً  ڤاَتاذ اًمسؽمة طمديث أيب ؾمعقد اخلدري ويدل قمغم ؾمـقة 

ـَ اًمـ اِس...ؿمـلإَِذا َصغم  َأطَمُديُمْؿ إمَِم » وومقف: ُه ِم  َيْسؽُمُ
ٍ
وإطماديث ذم  ,(1)«ء

ير, واجلدار, واجلذع, سـرسماًم ملسو هيلع هللا ىلصؾمـق ة اًمسؽمة يمثػمة ومؼد اؾمتؽم اًمـ بلُّ 

 واًمراطمؾة, وهمػم ذًمؽ.واخلشبة, واحلرسمة, واًمَعـََزة, 

                                                                 

 (.505مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 509رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ًء  ضـروقمة ذم اًمعؿران واًمػضاء, ذم احلشـرواًمسؽمة م َػر, ؾمقا واًمس 

ق سملم اًمعؿران واًمػضاء,  امارً  شـلظم أومل خيَش: ٕن إطماديث مل شمػره

 يمام ذم طمديث أيب ضمحقػة ه وؾمػره,ضـريمان يستؽم ذم طم ملسو هيلع هللا ىلصوٕن  اًمـبل 

 .(1)ڤ

ُـّ اًمدكق مـ اًمسؽمة. (2  وُيس

ـ ة أن يؽقن سملم مقضع ؾمجقده وسملم وإذا دكك م ـ اًمسؽمة, ومنن اًمسُّ

اة. ؽمة ىمدر ممر اًمش   اًمسُّ

اقمدي  يَماَن سَملْمَ ُمَصغم  َرؾُمقِل »ىمال:  ڤحلديث ؾمفؾ سمـ ؾمعد اًمس 

 
ِ
اةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل َداِر مَمَرُّ اًمش  , واعمؼصقد سماعمُصغم  هق: مقضع ؾمجقده (2)«َوسَملْمَ اجْلِ

, وهذا (3)أن  سمقـف وسملم اًمسؽمة صمالصمة أذرع , وأيب داود وضماء قمـد أمحد ملسو هيلع هللا ىلص

 سماقمتبار إذا وىمػ يؽقن سمقـفام يمذًمؽ.

3) . ُـّ ردُّ احاّر سملم يدي اعمصكمه  ُيَس

إَِذا َصغم  َأطَمُديُمْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤحلديث أيب ؾمعقد 

َتاَز سَملْمَ ؿمـلإمَِم  ـَ اًمـ اِس، وَمَلَراَد أطمد َأْن جَيْ ُه ِم  َيْسؽُمُ
ٍ
 َيَدْيِف، وَمْؾقَْدوَمْع ذِم َكْحِرِه,ء

                                                                 

 (.503مسؾؿ سمرىمؿ )و (,501رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.508مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 496رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

, وصححف إًمباين )صحقح أيب (2024رىمؿ )أبق داود سمو( , 6231رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.506( وأصؾف ذم اًمبخاري سمرىمؿ )6/263داود 
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 . (1)«َطانٌ ؿمـقوَمِنك اَم ُهَق  وَمِنْن َأبَك وَمْؾقَُؼاشمِْؾُف،

إَِذا يَماَن » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اّلّل  ڤوطمديث قمبد اّلّل سمـ قمؿر

ِنن  َمَعُف ومَ  َيُؿرُّ سَملْمَ َيَدْيِف، وَمنِْن َأبَك وَمْؾقَُؼاشمِْؾُف، اَأطَمُديُمْؿ ُيَصكمه وَماَل َيَدْع َأطَمدً 

ـَ   . (2)«اًْمَؼِري

ة, أو يمؾبً  - ا إذا يمان احاّر سملم يدي اعمصكمه امرأ  اأو محارً  ,أؾمقدَ  اوأم 

ٕهنا شمؼطع اًمصالة يمام ذم طمديث أيب ذر  ومنكف جيب دومعف قمغم اًمصحقح:

 , سمخالف همػمها ومنكف ٓ يؼطع اًمصالة.(3)قمـد مسؾؿ ڤ

ل: يػرق سملم احار اًمذي وُُيتؿؾ أن يؼا» :$اسمـ قمثقؿلم خـا ؿمـقىمال 

واحاّر اًمذي ٓ يؼطع اًمصالة مروره، وماًمذي يؼطع  يؼطع اًمصالة مروره،

ٕن هماية : اًمصالة جيب رّده، واًمذي ٓ يؼطع اًمصالة مروره ٓ جيب رّده

سمخالف اًمذي يؼطع اًمصالة  ما ُيصؾ مـف أن شمـؼص اًمصالة وٓ شمبطؾ،

 .(4)«مروره، ومنكف ؾمقف يبطؾ صالشمؽ ويػسدها قمؾقؽ

ة مع اًمؽؾب إؾمقد, واحلامر قمؾ ة ضمامعة سمقـفؿ قمغم  وًمقس ًمؼرن اعمرأ

 , اًمصحقح وإكام ًمؽؾ واطمدة قِمؾ ة, ومػل اعمرأة ومتـة واكشغال ًمؼؾب اعمصكمه

                                                                 

 (.505رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.506رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 ( .510رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(3/245اعمؿتع ) (2)
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اًْمَؽْؾُب إؾَْمَقُد » :ملسو هيلع هللا ىلصطان يمام ىمال اًمـ بلُّ ؿمـقوًمغػمها اًمـجاؾمة, ويمقكف 

 .(1)«َطانٌ ؿمـق

شمعامم طِمؽؿة َتػك قمغم اًمعبقد,  , وهلل-واهلل أقمؾؿ- وىمقؾ همػم ذًمؽ

 ًمعبقد آكؼقاد, واًمتسؾقؿ.قمغم او

ـّ اًمتسقك قمـد يمؾ صالة. ( 4  ُيَس

قاك. د معفا اًمسه  وهذا هق اعمقضع اًمثاًمث مـ اعمقاضع اًمتل يتليم 

َٓ َأْن » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اهلل  ڤطمديث أيب هريرة : ويدّل قمؾقف ًَمْق

تِل َأْو قَمغَم اًمـ   ِك َمَع يُمؾه َصاَلةٍ َأؿُمؼ  قَمغَم ُأم  َقا ََمْرهُتُْؿ سمِاًمسه َٕ  .(2)«اِس 

 أثناء القيام ُيَسيُّ ها يلي: -ب

 .رومع اًمقديـ قمـد شمؽبػمة اإلطمرام -1

 ڤحلديث اسمـ قمؿر 
ِ
يماَن َيْروَمُع يديف طَمْذَو َمـِؽبقِف  ملسو هيلع هللا ىلص: َأن  َرؾُمقَل اهلل

يمقِع ، وإذا َرومَع  َ  ًمؾرُّ يمقِع روَمَعفام إذا اومَتتَح اًمصالَة، وإذا يَمؼم  ـَ اًمرُّ رْأؾَمُف م

، ويمان ٓ َيػعُؾ ذًمَؽ ذم «ؾَمؿَع اّلّلُ عمـ مَحِده رسم ـا وًمَؽ احلؿدُ » وىمال: اَأجًض 

جقدِ    .(3)اًمسُّ

                                                                 

 (.510رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.887رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.390مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 735رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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م »: $ اسمـ هبػمةىمال  وأمجعقا قمغم أن  رومع اًمقديـ قمـد شمؽبػمة اإلطمرا

 .(1)«وًمقس سمقاضمب ؾُمـ ة،

ن قمـد ارومع ومقفا اًمقدمـ اعمقاضع اًمتل شمُ وهذا هق اعمقضع إول 

 . ô اًمتؽبػم, وهق حمؾ اشمػاق قمـد اًمعؾامء, واًمبؼق ة حمؾ ظمالف قمـدهؿ

  :ومقاضع رومع اًمقديـ اًمتل وردت ومقفا اًمـصقص أرسمعة مقاضع

وهذه اًمثالصمة صماسمتة  (,قمـد شمؽبػمة اإلطمرام, وقمـد اًمريمقع, وقمـد اًمرومع مـف)

م ڤذم اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمؿر  راسمع: قمـد اًمؼقام مـ واعمقضع اًم, يمام شمؼد 

 ذم صحقح اًمبخاري. اأجًض  ,ڤاًمتشفد إول, وهذا صماسمت قمـ اسمـ قمؿر 

ُـّ قمـد رومع اًمقديـ أن شمؽقن إصاسمع ممدودة.  -2  ُيَس

اَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  »ىمال:   ڤحلديث أيب هريرة  يَماَن إَِذا ىَماَم إمَِم اًمص 

ا َروَمَع َيَدْيفِ    .(2)«َمــد 

ُـّ أن  -3  يؽقن رومع اًمقديـ إمم اعمقضع اعمسـقن.ُيَس

ذم طمده رومع اًمقديـ, ومؼد  ملسو هيلع هللا ىلصوضماءت اًمـصقص سمقضمفلم قمـ اًمـ بله 

, وضماء طمذو ومروع (3)ڤضماء طمذو اعمـؽبلم ذم اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمؿر 

                                                                 

 (.1/123اإلومصاح ) (1)

, وصححف (240اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 753أبق داود سمرىمؿ )و(, 8875رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.3/341إًمباين )صحقح أيب داود 

 (.390مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 735رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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قمـد مسؾؿ, مـ طمديث ماًمؽ سمـ  -طمذو قمقازم إذكلم أي-إذكلم 

ع اعمصكمه شمارة يػعؾ هذ(1)ڤاحلقيرث    .ه, وشمارة هذه, ومُقـقه

ُـّ ًمؾؿصكم سمعد شمؽبػمة اإلطمرام أن يضع يَده اًمقؿـك قمغم  -4 ُيَس

 ى.سـراًمق

 (2)-رطمؿ اهلل اجلؿقع-وهذا سمنمجاع أهؾ اًمعؾؿ, يمام كؼؾف اسمـ هبػمة 

 وؾمتليت أدًمتف.

ُـّ أن يؼبض سمقده اًمقؿـك اًمقَد اًمق -5  ى.سـرُيَس

حب ًمؾُؿصكمه ى وضمفان, ُيستسـروذم ِصَػة وضع اًمقد اًمقؿـك قمغم اًمق

ع سمقـفام:  أن يـقه

َػة إومم: ى: حلديث وائؾ سمـ سـريضع يده اًمقؿـك قمغم يده اًمق اًمصه

 »ىمال:  ڤطمجر 
ِ
الِة, ىَمبَض  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأجُْت َرؾُمقَل اّلل  إَذا يَماَن ىَماِئاًم ذِم اًمص 

 .(3)«سمِـَقِؿقـِِف قَمغَم ؿِماَمًمِفِ 

َػة اًمثاكقة: ى: حلديث سـراًمق أن يضع اًمقد اًمقؿـك قمغم اًمذراع واًمصه

ضُمُؾ اًْمَقَد »ىمال:  ڤؾمفؾ سمـ ؾمعد  يَماَن اًمـ اُس ُيْمَمُروَن َأْن َيَضَع اًمر 

                                                                 

 (.391رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(1/124) اكظر : اإلومصاح  (4)

 , وصححف إًمباين (887رواه اًمـسائل سمرىمؿ ) (1)
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اَلةِ سـراًْمُقْؿـَك, قَمغَم ِذَراقِمِف اًْمقُ  ة يضعفا قمغم اًمقد,  .(1)«ى ذِم اًمص  ومفق مر 

ـ ة. ع ذم شمطبقؼ اًمسُّ ة قمغم اًمذراع: ًمقـقه  ومر 

ُـّ أن يؼقل دقماء آؾمتػتاح -6   . ُيَس

ة  ة يليت هبذه صـقوًمدقماء آؾمتػتاح قِمد  ع سمقـفا, ومؿر  غ, ُيستحب أن ُيـقه

ة هبذه, وممها ورد:صـقاًم  غة, ومر 

َك, َوَٓ إهَِل » -أ ؾُمْبَحاَكَؽ اًمؾ ُفؿ  َوسمَِحْؿِدَك, شَمَباَرَك اؾْمُؿَؽ َوشَمَعامَم ضَمدُّ

كَ   .(2)«هَمػْمُ

 ضـلر-ؿف اًمصحاسمة يمان جيفر سمف: ًمقعؾ ڤوضماء قمـد مسؾؿ أن  قمؿر

 .(3)-اهلل قمـفؿ أمجعلم

 مَحْدً » -ب
ِ
, وذم ومضؾف ىمال رؾمقل اهلل «ومِقفِ  اُمَباَريمً  اـَمقهبً  ا يَمثػِمً  ااحْلَْؿُد ّلّل

ُْؿ َيْروَمُعَفا اَمَؾؽً  شـرًَمَؼْد َرَأجُْت اصْمـَْل قمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص   .(4)«َيْبَتِدُروهَنَا. َأهيُّ

ِق َواعْمَْغِرِب, شـرَطاَياَي يَماَم سَماقَمْدَت سَملْمَ اعمَْ اًمؾ ُفؿ  سَماقِمْد سَمقْـِل َوسَملْمَ ظَم » -ج

                                                                 

 (.740سمرىمؿ ) رواه اًمبخاري (1)

 (, واًمـ سائل243(, واًمؽممذي )776(, وأبق داود سمرىمؿ )11473رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

, واحلديث ومقف مؼال وًمف ـمرق يتؼقى هبا, وىمد ڤمـ طمديث أيب ؾمعقد  (.900)

 (.1/412طمسـف اسمـ طمجر )كتائج إومؽار 

 (.399رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ڤمـ طمديث أنس (.600رواه مسؾؿ ) (2)
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كَِس, اًمؾ ُفؿ  اهْمِسْؾـِل  ـَ اًمد  ك اًمث ْقُب إَبْقَُض ِم ـْ ظَمَطاَياَي يَماَم ُيـَؼ  ـِل ِم اًمؾ ُفؿ  َكؼه

دِ   َواًْمؼَمَ
ِ
اء ـْ ظَمَطاَياَي سمِاًمث ْؾِج َواْحَ  .(1)«ِم

 يَمثػِمً , وَ ا اّلّلُ َأيْمؼَمُ يَمبػِمً » -د
ِ
 سُمْؽَرًة َوأَ ا احْلَْؿُد ّلّل

ِ
, «اًل صـق, َوؾُمْبَحاَن اّلّل

 »: ملسو هيلع هللا ىلصوذم ومضؾف ىمال رؾمقل اهلل 
ِ
اَمء , (2)«قَمِجبُْت هَلَا, وُمتَِحْت هَلَا َأبَْقاُب اًمس 

م ـِ ىمقام اًمؾقؾ توهـاك أدقمقة أظمرى شمؼد   .ذم ؾُمـَ

 آؾمتعاذة. -7

ع ذم  ُـّ أن ُيـقه ة يليت هبذه, ـقصوآؾمتعاذة ؾُمـ ة, وُيَس غ آؾمتعاذة, ومؿر 

ة هذه ومما ورد:  ومر 

 . «طان اًمرضمقؿشـقأقمقذ سماهلل مـ اًم» -أ

َػة اًمتل اظمتارها مجفقر اًمعؾامء  ڱ ) ًمؼقًمف شمعامم: :ôوهل اًمصه

 .[98]اًمـحؾ :  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ًمؼقًمف شمعامم:: «طان اًمرضمقؿشـقأقمقذ سماهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ مـ اًم» -ب

﮳ ﮴ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)  .[36]ومصؾت :  (ۓ ۓ﮲  

 اًمبسؿؾة.  -8

ـ ة أن ُيبسؿؾ سمعد آؾمتعاذة, ومقؼقل: ـِ » ومؿـ اًمسُّ مْح  اًمر 
ِ
سمِْسِؿ اّلل 

طِمقؿِ  ْقُت َوَراَء َأيِب ُهَرْيَرَة »ىمال:  ڤ حلديث كعقؿ اعمجؿر :«اًمر   ڤَصؾ 

                                                                 

 .ڤمـ طمديث أيب هريرة  (.598(, رواه مسؾؿ سمرىمؿ )744رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ مـ طمديث اسمـ قمؿر (.601رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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طِمقِؿ، صُمؿ  ىَمَرأَ سمُِلمه  ـِ اًمر  مْح  اًمر 
ِ
َواًم ِذي » , وومقف:«اًمُؼْرآن...وَمَؼَرأَ: سمِْسِؿ اّلل 

  سـلَكػْ 
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصسمَِقِدِه، إيِنه َٕؿْمَبُفُؽْؿ َصالًة سمَِرؾُمقِل اّلل 

ارف قمـ  ء ذم صالشمف, وإكام سـلمل ُيعؾهؿفا اعم ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  :اوضمقهبواًمص 

 .(2)اعمتػؼ قمؾقف ڤأرؿمده إمم وماحتة اًمؽتاب, يمام ذم طمديث أيب هريرة 

 مام.اًمتلملم مع اإل -9

ـ احلمقم  ـ ة أن يممه وذًمؽ إذا ىمرأ اإلمام اًمػاحتة ذم اجلفرية ومنن  مـ اًمسُّ

ـ اإلمام: حلديث أيب هريرة  ـَ اإِلَماُم » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤإذا أم  إَِذا َأم 

ـْ َواوَمَؼ شَمْلِمقـُُف شَمْلِملَم اعْمَاَلئَِؽِة، هُمِػَر ًَمُف َما شَمؼَ  , ومِنك ُف َم ـُقا ـْ َذْكبِفِ وَمَلمه َم ِم  .(3)«د 

 اؾمتجب. )آملم(, ومعـاها: أن يؼقل: واًمتلملم:

 ىمراءة اًمسقرة اًمتل سمعد اًمػاحتة . -10

ومؼراءهتا ؾُمـ ة ذم اًمريمعتلم إومم, واًمثاكقة, وهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء 

ô:  يْمَعَتلْمِ  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ » ىمال: ڤحلديث أيب ىمتادة َيْؼَرأُ ذِم اًمر 

ُوًمَ  ْٕ ُومَم ا ْٕ ُل ذِم ا ْفِر سمَِػاحِتَِة اًْمِؽَتاِب, َوؾُمقَرشَملْمِ ُيَطقه ـْ َصاَلِة اًمظُّ َقلْمِ ِم

 .(4)«ذِم اًمث اكَِقةِ  صـرَوُيؼَ 

                                                                 

هذا », ىمال اًمدارىمطـل: (1/251) اسمـ ظمزيؿة وصححفو(, 906رواه اًمـ َسائل سمرىمؿ ) (1)

 (.2/46اًمســ ) «ث صحقح, ورواشمف يمؾفؿ صمؼاتطمدي

 (.397مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 757رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.410مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 780رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.451مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 759رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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ْ سمَِػاحِتَِة اًْمِؽَتاِب » :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل اًمـ بل  ـْ مَلْ َيْؼَرأ َ
ِ
, ُيْػَفؿ مـف (1)«َٓ َصاَلَة عم

ا احلمقم ذم اًمصالة ضمقاز آيمتػاء سماًمػاحتة قمام سمعدها مـ اًمؼراء ة, وأم 

 اجلفرية ٓ يؼرأ اًمسقرة اًمتل سمعد اًمػاحتة سمؾ يستؿع إلمامف.

ـ  ىمراءة » :$ىمال اسمـ ىمدامة  ٓ كعؾؿ سملم أهؾ اًمعؾؿ ظمالوما ذم أنف ُيَس

 .(2)«ؾمقرة سمعد اًمػاحتة ذم اًمريمعتلم إوًمقلم مـ يمؾ صالة

 أثناء السكىع ُيَسيُّ ها يلي: -ج

ُـّ وضع اًمق -1 ج إصاسمع. ديـ قمغم اًمريمبتلم,ُيَس  يماًمؼاسمض قمؾقفام وُيػره

 » ىمال: ڤحلديث أيب محقد 
ِ
َأنَا يُمـُْت َأطْمَػَظُؽْؿ ًمَِصاَلِة َرؾُمقِل اّلل 

ـْ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َيَدْيِف ِم َ ضَمَعَؾ َيَدْيِف طِمَذاَء َمـِْؽَبْقِف, َوإَِذا َريَمَع َأْمَؽ , َرَأجُْتُف إَِذا يَمؼم 

َج سَملْمَ » :ڤ، وذم طمديث أيب مسعقد (3)«فَمْفَرُه... صـرُريْمَبَتْقِف, صُمؿ  هَ  َووَمر 

 ُريْمَبَتْقِف...
ِ
ـْ َوَراء  .(4)«َأَصاسمَِعُف ِم

ُـّ ًمؾرايمع أن يؿد فمفره مستقيً  -2  .اُيس

اقمدي  ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل  ڤحلديث أيب محقد اًمس  َوإَِذا َريَمَع َأْمَؽ

                                                                 

 (.394مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 756رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.1/568اعمغـل ) (4)

 (.828اًمبخاري سمرىمؿ ) رواه (1)

, سمسـد (1038سمرىمؿ )اًمـ َسائل و(, 863أبق داود سمرىمؿ )و(, 17081رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)

 (.594طمسـ, وًمف ؿماهد مـ طمديث وائؾ سمـ طمجر قمـد اسمـ ظمزيؿة )
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ـْ ُريْمَبَتْقِف, صُمؿ  هَ  : أي صمـاه ذم «فمفَرهُ  صـرهَ » ، و(1)«ُه...فَمْفرَ  صـرَيَدْيِف ِم

  .اؾمتقاء مـ همػم شمؼقيس

ُـّ أن يؽقن رأؾمف قمغم مستقى  , ومال يرومعف وٓ فمفرهويمذًمؽ ُيَس

قمـد مسؾؿ, وومقف ىماًمت ذم وصػ ريمقع اًمـ بل  ڤخيػضف: حلديث قمائشة 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص سْمُف, َوًمِؽ  .(2)«سَملْمَ ذًمَِؽ  َويَماَن إَِذا َريَمَع مَلْ ُيْشِخْص َرْأؾَمُف َومَلْ ُيَصقه

سْمفُ »، -مل يرومعف أي- شـلمسمضؿ اًمقاء وإؾمؽان اًم :«ُيْشِخْص »و  :«َومَلْ ُيَصقه

 .-اسمؾقغً  امل خيػضف ظمػًض  أي-سمضؿ اًمقاء, وومتح اًمصاد 

ـّ ًمؾؿصكمه قمـد اًمريمقع أن جياذم مرومؼقف قمـ ضمـبقف. -3  ُيَس

 اًمساسمؼ, وومقف:  ڤأي يباقمد يديف قمـ ضمـبقف: حلديث أيب مسعقد  

َج سَملْمَ َأَصاسمَِعُف...» وىمال:  ,صُمؿ  َريَمَع َوضَمارَم َيَدْيِف َوَوَضَع َيَدْيِف قَمغَم ُريْمَبَتْقِف َووَمر 

 
ِ
 . (3)«ُيَصكمه  ملسو هيلع هللا ىلصَهَؽَذا َرَأجُْت َرؾُمْقُل اهلل

ـ وط ومقام إذا مل يمِذ مَ شـرهل اعمباقمدة، ًمؽـ هذا م :()اعمجاوماة و

 ػعؾ ؾُمـ ة يمذي هبا همػمه مـ اعمصؾهلم. سمجاكبف, ومنكف ٓ يـبغل ًمؾؿصكمه أن ي

  

                                                                 

 (.828رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.498رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

, اكظر: (1038سمرىمؿ )اًمـ َسائل و(, 863أبق داود سمرىمؿ )و(, 17081رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (. 2طماؿمقة )
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ٕطمد  اوٓ أقمؾؿ ذم اؾمتحباهبا ظمالومً »قمـ اعمجاوماة:  $ىمال اًمـقوي 

مـ اًمعؾامء, وىمد كؼؾ اًمؽممذي اؾمتحباهبا ذم اًمريمقع, واًمسجقد قمـ أهؾ 

 .(1)«ااًمعؾؿ مطؾؼً 

ُـّ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة ذم اًمريمقع. -4  ُيَس

ُـّ ًمؾرايمع أن يليت مع أظمرى وردت  اأذيمارً  )ؾمبحان ريب اًمعظقؿ( ومقس

 :ومم ا وردذم اًمريمقع, 

 .(2)«ؾُمْبَحاَكَؽ اًمؾ ُفؿ  َرسم ـَا َوسمَِحْؿِدَك، اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم » أ(

وِح » ب( وٌس َربُّ اعْماََلئَِؽِة َواًمرُّ  .(3)«ؾُمبُّقٌح ىُمدُّ

ْؿُت, ظَمَشَع ًَمَؽ ؾَمْؿِعل, اًمؾ ُفؿ  ًَمَؽ َريَمْعُت, َوسمَِؽ آَمـُْت, َوًَمَؽ َأؾْمؾَ » ج(

 .(4)«ي, َوخُمهل, َوقَمْظِؿل, َوقَمَصبِلصـرَوسمَ 

 َواًمَعَظَؿةِ » د(
ِ
ياء وِت َواعَمَؾؽقِت َواًمِؽؼْمِ  .(5)«ؾمبحاَن ذِي اجلؼََمُ

ـ ة أن ُيعظهَؿ  ُـّ أن يليت سمام يستطقع مـ هذه إذيمار ذم ريمققمف, واًمسُّ ُيَس

                                                                 

 .(3/410اكظر: اعمجؿقع ) (1)

 .ڤمـ طمديث قمائشة  (.484مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 794رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 .ڤمـ طمديث قمائشة  (.487رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ (. مـ طمديث قمكم771رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)

مـ (. 1050سمرىمؿ ) اًمـ َسائلو(, 873داود سمرىمؿ )أبق و(, 23411رواه أمحد سمرىمؿ ) (3)

 .(4/27, وصححف إًمباين )صحقح أيب داود ڤ قمقف سمـ ماًمؽ طمديث
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قمـد  ڤيمام ذم طمديث اسمـ قمباس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شمعامم ذم ريمققمف: ًمؼقل اًمـ بله 

ب  » مسؾؿ: يُمقُع وَمَعظهُؿقا ومِقِف اًمر  ا اًمرُّ  .(1)«۵َوَأم 

م  ملسو هيلع هللا ىلصوإومضؾ أن يؾتزم سمام ورد قمـ اًمـ بله  - مـ إًمػاظ اًمتل شمؼد 

 ذيمرها.

 فيه ِعدَّج ُسَني:و ,السفع هي السكىع -د

 شمطقيؾ هذا اًمريمـ. -1

َ سمُِؽْؿ  (2)إيِنه َٓ آُخق»ال: أنف ىم ڤحلديث صماسمت اًمبـاين قمـ أنس  َأْن ُأَصكمه

  يَماَم َرَأجُْت َرؾُمقَل 
ِ
َٓ َأَرايُمْؿ  ائً ؿمـقُيَصكمه سمِـَا, ىَماَل: وَمَؽاَن َأنٌَس َيْصـَُع  ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل

يُمقِع اْكَتَصَب ىَمائاًِم  ـَ اًمرُّ  , طَمت ك َيُؼقَل اًْمَؼائُِؾ: ىَمدْ شَمْصـَُعقَكُف, يَماَن إَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ِم

ْجَدِة َمَؽَث طَمت ك َيُؼقَل اًْمَؼاِئُؾ: ىَمْد كَ سـلكَ  ـَ اًمس   .(3)«سـل, َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ِم

 سملم ما يكم: «رسمـا وًمؽ احلؿد» غ:صـقاًمتـقيع ذم  -2

 . (4)«اًمؾ ُفؿ  َرسم ـَا َوًَمَؽ احْلَْؿدُ »أ( 

 .(5)«اًمؾ ُفؿ  َرسم ـَا ًَمَؽ احْلَْؿدُ »ب( 

                                                                 

 (.479رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ٓ آخق: أي ٓ ُأىمصـر (4)

 (.472مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 821رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ (. مـ طمديث أيب هريرة795رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)

 .ڤ أيب هريرة مـ طمديث (.404مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 796واه اًمبخاري سمرىمؿ )ر (3)
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 .(1)«َؽ احْلَْؿدُ َرسم ـَا َوًمَ »ج( 

  .(2)«َرسم ـَا ًَمَؽ احْلَْؿدُ »د( 

ة يليت هبذه. ة يليت هبذه, ومر   ومؿر 

ُـّ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة سمعد اًمرومع مـ اًمريمقع. -3  ُيَس

 ع سمعد اًمرومع مـ اًمريمقع ما يكم: شـرومـ إذيمار اًمتل شمُ 

اَمَواِت َوإَرْ  َرسم ـَا ًَمَؽ احْلَْؿُد,»أ(  ـْ  ِض,ِمْؾُء اًمس   ؿمـلَوِمْؾُء َما ؿِمئَْت ِم
ٍ
ء

 َواعْمَْجِد, َأطَمؼُّ َما ىَماَل اًْمَعْبُد, َويُمؾُّـَا ًَمَؽ قَمْبٌد, اًمؾ ُفؿ  َٓ َماكَِع 
ِ
سَمْعُد, َأْهُؾ اًمث ـَاء

ا َمـَْعَت، َوَٓ َيـَْػُع َذا اجْلَده ِمـَْؽ اجْلَدُّ  َ
ِ
ا َأقْمَطقَْت، َوَٓ ُمْعطَِل ح َ

ِ
. (3)«ح

 .ڤرواه مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد واحلديث 

 مَحْدً » (ب
ِ
قمـ هذا  ملسو هيلع هللا ىلصىمال اًمـ بل  «ومِقفِ  اُمَباَريمً  اـَمقهبً  ا يَمثػِمً  ااحْلَْؿُد ّلّل

ُْؿ َيْروَمُعَفا اَمَؾؽً  شـرًَمَؼْد َرَأجُْت اصْمـَْل قمَ »اًمؾػظ:   . (4)«َيْبَتِدُروهَنَا, َأهيُّ

ـ , ورواه اًمبخاري م ڤواحلديث رواه مسؾؿ مـ طمديث أنس 

  .ڤطمديث روماقمة سمـ راومع 

                                                                 

 .ڤقمائشة مـ طمديث  (.411مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 799رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ أيب هريرةطمديث ـ م (.722رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.477رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.799اًمبخاري سمرىمؿ )و(, 600رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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ـَ »ج(  ْريِن ِم  اًْمَباِرِد, اًمؾ ُفؿ  ـَمفه
ِ
اء ِد َواْحَ ْريِن سمِاًمث ْؾِج َواًْمؼَمَ اًمؾ ُفؿ  ـَمفه

ـَ اًْمَقؾَمِخ  ك اًمث ْقُب إَبْقَُض ِم ُكقِب َواخْلََطاَيا يَماَم ُيـَؼ  , وهذه اًمزيادة (1)«اًمذُّ

 قمـد مسؾؿ.  ڤ قمبد اهلل سمـ َأيِب َأْورَم  ضماءت ذم طمديث

 .ٕذيمار اؾمتطاع أن يطقؾ هذه اًمريمـوإذا أتك اعمسؾؿ هبذه ا

 فيه ِعدَّج ُسني:و ,السجىد -ـه

ُـّ ًمؾساضمد أن جياذم قمضديف قمـ ضمـبف, وسمطـف قمـ ومخذيف. -1  ُيَس

 » :ڤحلديث قمبد اهلل سمـ سمحقـة 
ِ
يَماَن إَِذا َصغم   ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلّل

َج سَملْمَ َيَدْيِف، طَمت    ىماًمت: ڤ، وطمديث مقؿقكة (2)«ك َيْبُدَو سَمَقاُض إسِْمَطْقفِ وَمر 

ْت  ,(3)إَِذا ؾَمَجَد، ًَمْق ؿَماَءْت هَبَْؿةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ » ، (4)«َأْن ََتُر  سَملْمَ َيَدْيِف عَمَر 

ـ ة اًمتػريج سملم اًمقديـ ما مل  وذم هذا اعمباًمغة ذم اًمتػريج سملم اًمقديـ, وماًمسُّ

 ذم اعمجاوماة ذم اًمريمقع. ضـكـ طمقًمف, يمام ميؽـ ذم ذًمؽ أذية عم

ـ ة أجًض  إذا ؾمجد اعمصكمه أن يػرج سملم ومخذيف ومال جيؿعفام,  اومـ اًمسُّ

وأن ٓ ُيؿؾ سمطـف قمغم ومخذيف, سمؾ يباقمد ومخذيف قمـ سمطـف: حلديث أيب محقد 

َج سَملْمَ وَمِخَذْيِف هَمػْمَ طَماِمؾٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصذم ِصػة صالة اًمـ بّل   ڤ  َوإَِذا ؾمجد وَمر 

                                                                 

 (.476اه مسؾؿ سمرىمؿ )رو (1)

 (.495مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 390رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 .واًمَبْفَؿة: واطمدة اًمَبَفؿ، وهل أوٓد اًمغـؿ مـ اًمذيمقر واإلكاث (1)

 (.496رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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ـْ وَمِخَذْيفِ ؿمـلسَمْطـَُف قَمغَم    .(1)«ء ِم

وقمقة اًمتػريج سملم شـرواحلديث يدل قمغم م» :$ىمال اًمشقيماين 

  .(2)«اًمػخذيـ ذم اًمسجقد، ورومع اًمبطـ قمـفام، وٓ ظمالف ذم ذًمؽ

اضمد أن يستؼبؾ سملـمراف أصاسمع رضمؾقف اًمِؼبَْؾَة.  -4 ـّ ًمؾس   ُيَس

، ملسو هيلع هللا ىلصصالة رؾمقل اهلل أنا أطمػظؽؿ ًم»أنف ىمال:  ڤحلديث أيب محقد 

ٍش وٓ ىماسمِضفام، واؾمتؼَبَؾ سمَلـمراِف » وومقف: ومنذا ؾَمجَد وضَع يَديِف همػَم ُمػؽَمِ

 .(3)«أصاسمِع رضمَؾقِف اًمِؼبؾةَ 

ا أصاسمع - ـ ة أن شمؽقن مضؿقمة وجيعؾ  وأم  اًمقديـ أثـاء اًمسجقد وماًمسُّ

ا صمبت قمـ اسمـ قمؿر  َ
ِ
 اوأجًض  ذم مقـمل اإلمام ماًمؽ, ڤيديف مستؼبؾة اًمؼبؾة: ح

ـ ة ذم »ىمال:   ڤبة قمـ طمػص سمـ قماصؿ ؿمـقذم مصـ ػ اسمـ أيب  مـ اًمسُّ

 .(4)«اًمصالة أن يبسط يمػقف ويضؿ أصاسمعف, وكقضمففام مع ضمفة اًمِؼبْؾة

ُـّ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة ذم اًمسجقد. -1  ُيَس

ُـّ ًمؾساضمد أن يليت مع أظمرى وردت  اأذيمارً  (ؾمبحان ريب إقمغم) ومُقس

 ومم ا ورد: ذم اًمسجقد,

                                                                 

 , وهق ؾمـة سمنمجاع أهؾ اًمعؾؿ يمام كؼؾ اًمشقيماين وهمػمه.(735سمرىمؿ ) رواه أبق داود (1)

 .(2/257كقؾ إوـمار) (4)

 (.828رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

أن اًمـبل », وًمف ؿماهد مـ طمديث وائؾ اسمـ طمجر: (1/236اكظر: مصـػ اسمـ أيب ؿمـقبة ) (2)

 (.2/135وطمسـف اهلقثؿل )جمؿع اًمزوائد  «يمان إذا ؾمجد ضؿ أصاسمعف ملسو هيلع هللا ىلص
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 .(1)«ؾُمْبَحاَكَؽ اًمؾ ُفؿ  َرسم ـَا َوسمَِحْؿِدَك، اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم »أ( 

وِح »ب(  وٌس َربُّ اعْمَاَلئَِؽِة َواًمرُّ  .(2)«ؾُمبُّقٌح ىُمدُّ

ُفؿ  ًَمَؽ ؾَمَجْدُت،»ج(  ؾَمَجَد  َوًَمَؽ َأؾْمَؾْؿُت، َوسمَِؽ آَمـُْت، اًمؾ 

رَ  ـُ صـرُه، َوؿَمؼ  ؾَمْؿَعُف َوسمَ َوضْمِفل ًمِؾ ِذي ظَمَؾَؼُف َوَصق  ُه، شَمَباَرَك اهلل َأطْمَس

 .(3)«اخْلَاًمِِؼلمَ 

ًَمُف َوآظِمَرُه، َوقَماَلكِقََتُف  اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم َذْكبِل يُمؾ ُف ِدىم ُف َوضِمؾ ُف،»د(  َوَأو 

 .(4)«هُ ؾمـروَ 

ـْ ؾَمَخطَِؽ,»ـه(  ُفؿ  َأقُمقُذ سمِِرَضاَك ِم ـْ قُمُؼقسَمتَِؽ, َوسمُِؿَعاوَماشمَِؽ مِ  اًمؾ 

صَمـَاًء قَمَؾقَْؽ, َأنَْت يَماَم َأثْـَقَْت قَمغَم  صـلَوَأقُمقُذ سمَِؽ ِمـَْؽ, َٓ ُأطْم 

 .(5)«َكْػِسَؽ 

ع سمقـفا, ُـّ أن يليت سمام يستطقع مـ هذه إذيمار ذم ؾمجقده ويـقه  ومُقَس

ة واطمدة وما زاد  )ؾمبحان ريب اًمعظقؿ(ومعؾقم أن  اًمقاضمب ذم اًمريمقع  مر 

  .ةومفق ؾُمـ  

                                                                 

 .ڤ(. مـ طمديث قمائشة 484مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 794رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ(. مـ طمديث قمائشة 487ؿ )رواه مسؾؿ سمرىم (4)

 .ڤ (. مـ طمديث قمكم771رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ (. مـ طمديث أيب هريرة483رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)

 .ڤ(. مـ طمديث قمائشة 486رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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ة واطمدة,  )ؾمبحان ريب إقمغم( ويمذا ذم اًمسجقد اًمقاضمب ىمقل: مر 

ا اًمثاكقة, واًمثاًمثة ومُسـ ة   .وأم 

ُـّ اإليمثار مـ اًمدقماء ذم اًمسجقد. -2  ُيَس

ُـّ أن ٕن  اًمسجقد أىمرب مقضع ًمؾعبد مـ رسمف ضمؾ  ذم قماله , ومُقَس

قمـد  ڤـ قمباس يمام ذم طمديث اسم ملسو هيلع هللا ىلصًمؼقل اًمـ بله  :ُيْؽثِر مـ اًمدقماء ومقف

ـٌ » مسؾؿ: , وَمَؼِؿ
ِ
قَماء ُجقُد وَماضْمَتِفُدوا ذِم اًمدُّ ا اًمسُّ َأْن ُيْسَتَجاَب  ,(1)َوَأم 

 .(2)«ًَمُؽؿْ 

 ِهي السَُّني في الجلسح تيي السجدتيي. -و

ـ ة أن يػرش اعمصكمه رضمؾف اًمق -1 ويـصب  وجيؾس قمؾقفا, ى,سـرمـ اًمسُّ

 اًمقؿـك.

اقمدي  وَمِنَذا ضَمَؾَس ذِم » , وومقف:اومققمً مر  ڤحلديث أيب محقد اًمس 

يْمَعَتلْمِ ضَمَؾَس قَمغَم ِرضْمؾِِف اًْمقُ   .(3)«ى َوَكَصَب اًْمقُْؿـَكسـراًمر 

 شمطقيؾ هذا اًمريمـ. -4

مڤحلديث صماسمت اًمُبـاين   .اىمريبً  , وىمد شمؼد 

  
                                                                 

ـٌ » (1)  .أي: طمريٌّ أن ُيستجاب ًمف «ىَمِؿ

 (.479رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.828رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)



 

 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 99

ُـّ عمـ أراد اًمؼقام إمم أي ريمعة, -1  ا سـػمً أن جيؾس ي أو راسمعة, صماكقة, ُيس

 ىمبؾ أن يؼقم.

ك:و   .وًمقس هلا ذيمر معلم   ,)ضمؾسة آؾمؽماطمة( هذه شمسؿ 

 اء صمبقهتا ذم صمالصمة أطماديث مـفا:وضم

ُيَصكمه وَمِنَذا يَماَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُف َرَأى اًمـ بِل  » :ڤطمديث ماًمؽ سمـ احلقيرث 

ـْ َصاَلشمِِف, مَلْ َيـَْفْض طَمت ك َيْسَتِقَي ىَماقِمًدا وماًمؽ سمـ احلقيرث  ,(1)«ذِم ِوشْمٍر ِم

ْ  َصؾُّقا يَماَم َرَأجْتُُؿْقيِنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي كؼؾ ىمقل اًمـ بّل  هق  ڤ  .(2)«ُأَصكمه

د إؾمـاده وطمديث أيب محقد اًمسعدي اًمذي رواه أمحد وأبقداود وضمقّ 

وومقفا ضمؾسة -محقد ًمصػة اًمصالة  خ اسمـ سماز, وذم احلديث وصػ أيبشـقاًم

وهذا مما يميمد  ,ومصدىمقه ڤة مـ اًمصحاسمة شـروقمـده قم -آؾمؽماطمة

 . (3)قتفاؾمـ

 .(4)وهق طمديث صحقح ومقتعلم اًمعؿؾ سمف ح اًمؽبػم:شـرىمال ذم اًم

يمان ذم اًمريمعة إومم, أو  أي :«ومنذا يمان ذم وشمر مـ صالشمف»ىمقًمف: 

سمعة  أي: «مل يـفض» .اًمثاًمثة  .«اطمتك يستقي ىماقمدً »ًمؾريمعة اًمثاكقة, أو اًمرا

                                                                 

 (.823اه اًمبخاري سمرىمؿ )رو (1)

 (.631رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.1/467(, وأبق داود )5/424أمحد )رواه  (1)

 (.3/527اًمشـرح اًمؽبػم ) (2)
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: امطؾؼً  أهنا ؾُمـ ة (, واًمصقاب:ضمؾسة آؾمؽماطمة) :واظمُتؾِػ ذم ؾمـق ة

ح ؾمـق تفا مطؾؼً ڤ محقد اًمساسمؼلم , وأيبحلديث ماًمؽ : ا, وممـ رضم 

, واًمؾجـة اًمدائؿة ًمؾبحقث ôاًمـقوي, واًمشقيماين, واسمـ سماز, وإًمباين 

  .(1)اًمعؾؿقة واإلومتاء

وهذا هق اًمصقاب اًمذي صمبتت ومقف إطماديث » :$وىمال اًمـقوي 

 .(2)«اًمصحقحة

 هي السَُّني في التشهد: -ز

ـّ أن يػؽمش اعمصكمه رضمؾف اًمقيُ  -1  ويـصب اًمقؿـك. ى ذم اًمتشفد,سـرَس

ػة يػعؾفا اعمصكمه سمعدما ُيصكمه اًمثاكقة سمريمققمفا, وؾمجقدها,  وهذه اًمصه

وملي  أو صمـائقة, أو صمالصمقة, ؾمقاء يمان ذم صالة رسماقمقة, وىمعقدها، وىمقامفا,

ػة ث أيب محقد حلدي :ريمعة صماكقة ذم اجلؾقس ذم شمشفدها شمؽقن قمغم هذه اًمصه

اقمدي  يْمَعَتلْمِ ضَمَؾَس قَمغَم ِرضْمؾِِف », وومقف: امرومققمً  ڤاًمس  وَمِنَذا ضَمَؾَس ذِم اًمر 

 .(3)«ى َوَكَصَب  اًْمُقْؿـَكسـراًْمقُ 

َويَماَن َيُؼقُل ذِم يُمؾه َريْمَعَتلْمِ اًمت ِحق َة، َويَماَن » :ڤوطمديث قمائشة 

                                                                 

 (.446 -6/445, وومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة )(11/99) ومتاوى ومؼآت متـققمةاكظر:  (1)

 (.3/441اعمجؿقع ) (4)

 (.828رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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 .(1)«ًْمُقْؿـَكى َوَيـِْصُب ِرضْمَؾُف اسـرَيػرُش ِرضْمَؾُف اًْمقُ 

الة اًمرسماقمقة, واًمثالصمقة وم - ا اًمتشفد إظمػم ذم اًمص   ليت سمقان ِصػتف.سـقوأم 

ع ذم وضع اًمقديـ طمال اًمتشفد. -4 ـ ة أن يـقه  اًمسُّ

 ووضع اًمؽػلم طمال اًمتشفد ًمف صػتان:

 أن يضع اًمقديـ قمغم اًمػخذيـ. إومم:

َػة اًمثاكقة: ؽ سملن ُيْؾِؼَؿ يده أن يضع اًمقديـ قمغم اًمريمبتلم, وذًم اًمصه

ا اًمقؿـك ومقُ  ى,سـرى ريمبتف اًمقسـراًمق   .-ليت سمقاكفؾمـقيمام - هبا شـػموأم 

ا اًمق - , شمارة يضعفا قمغم ومخذه وشمارة ى ومفل مبسقـمة دائاًم سـروأم 

 ُيؾؼؿفا ريمبتف.

إَِذا ضَمَؾَس ذِم  -ملسو هيلع هللا ىلصأي اًمـ بل -يَماَن » ىمال: ڤحلديث اسمـ قمؿر 

ُف اًمْ  اَلِة، َوَضَع يَمػ  َفا,اًمص  َوَأؿَماَر  ُقْؿـَك قَمغَم وَمِخِذِه اًْمُقْؿـَك, َوىَمَبَض َأَصاسمَِعُف يُمؾ 

ُف اًْمقُ  تِل شَمكِم اإِلهْبَاَم, َوَوَضَع يَمػ  . وذم (2)«ىسـرى قَمغَم وَمِخِذِه اًْمقُ سـرسمِِنْصَبِعِف اًم 

ُف اًْمقُ » رواية:  .(3)«ى ُريْمَبَتفُ سـرَوُيْؾِؼُؿ يَمػ 

  
                                                                 

 (.498مسؾؿ سمرىمؿ )رواه  (1)

 (.580رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.579رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ع ذم -1 ـ ة أن يـقه   يمقػق ة وضع إصاسمع طمال اًمتشفد.اًمسُّ

 ووضع إصاسمع طمال اًمتشفد ًمف ِصَػتان:

َػة إومم:  سمنصبعف شـػمويُ  أن يؼبض أصاسمع يمػف اًمقؿـك يمؾفا، اًمصه

باسمة,  ى شمؽقن مبسقـمة.سـرواًمق اًمس 

اسمؼ: ڤحلديث اسمـ قمؿر  ...ىَمَبَض َأَصاسمَِعُف يُمؾ َفا, َوَأؿَماَر » اًمس 

تِل   .(1)«شَمكِم اإِلهْبَاَم...سمِِنْصَبِعِف اًم 

ػة اًمثاكقة: ، صـرواًمبـ صـر, سملن يؼبض اخلـسـلمومخ اأن يعؼد صمالصمً  اًمصه

ا اًمقشـػموُُيؾهؼ اإلهبام مع اًمقؾمطك، ويُ   ى ومتؽقن مبسقـمة.سـر سماًمسباسمة, وأم 

اسمؼ ذم رواية ڤحلديث اسمـ قمؿر  أي اًمـ بل -يَماَن » :أظمرى ًمف اًمس 

ِد َوَضَع َيَدُه اًْمقُ إَِذا ىَمَعَد ذِم اًمت   -ملسو هيلع هللا ىلص َوَوَضَع  ى,سـرى قَمغَم ُريْمَبتِِف اًْمقُ سـرَشفه

ب اسَمةِ  ,سـلمَ َوقَمَؼَد صَماَلصَمًة َومَخْ  َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم ُريْمَبتِِف اًْمُقْؿـَك,  .(2)«َوَأؿَماَر سمِاًمس 

ع اعمصكمه سملم  -2 ـ ة أن يـقه د.صـقاًمسُّ  غ اًمتشف 

 وممّا ورد:ذه شمارة, غة شمارة, وهصـقومقػعؾ هذه اًم

َا اًمـ بِلُّ »أ(  اَلُم قَمَؾقَْؽ َأهيُّ َؾَقاُت, َواًمط قهَباُت, اًمس  , َواًمص 
ِ
 
ِ
اًمت ِحق اُت ّلل

َٓ إهَِلَ  لَم, َأؿْمَفُد َأْن 
احِلِ  اًمص 

ِ
 اّلل 
اَلُم قَمَؾقْـَا َوقَمغَم قِمَبادِ  َوسَمَريَماشُمُف, اًمس 

ِ
َوَرمْحَُة اّلل 

                                                                 

 (.580رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.580رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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, وَ  ُ ٓ  اّلل  ًدا قَمبُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ إِ  .(1)«َأؿْمَفُد َأن  حُمَؿ 

َا  اًمت ِحق اُت اعْمَُباَريَماُت,» ب( اَلُم قَمَؾقَْؽ َأهيُّ , اًمس 
ِ
 
ِ
َؾَقاُت اًمط قهَباُت ّلل اًمص 

...  . صمؿ ُيؽؿؾ يمام ؾمبؼ.(2)«اًمـ بِلُّ

َؾَقاُت هلل,»ج(  اَلُم قَمَؾقْ  اًمت ِحق اُت اًمط قهَباُت اًمص  ...اًمس  َا اًمـ بِلُّ , (3)«َؽ أهيُّ

 صمؿ ُيؽؿؾ يمام ؾمبؼ.

ُـّ أن يـقع ومقليت هبذا شمارة, ـَـ  ومُقَس وهبذا شمارة, يمام هل اًمؼاقمدة ذم اًمسُّ

 غ متـققمة.صـقاًمقاردة قمغم 

يمً  -3 ـ ة أن جيؾس اعمصكمه ذم اًمتشفد إظمػم ُمَتَقره ذم اًمصالة  ااًمسُّ

 واًمرسماقمقة.   اًمثالصمقة,

ذم اًمتشفد إظمػم إذا يماكت اًمصالة رسماقمقة, أو  واعمؼصقد أن يؼعد

, واًمت قرك ورد قمغم أيمثر مـ سـرصمالصمقة قمغم مؼعدشمف, ومقؼعد قمغم اًمقرك إج

 وممّـا ورد: ,وضمف, ومُقستحب اًمتـقيع طمقـئذ

ى, وخيرضمفا مـ اجلاكب إجؿـ, ويـصب سـرأن يػرش رضمؾف اًمقأ( 

رض اًمقؿـك, ػَ , وجيعؾ مؼعدشمف قمغم ٕا  .(4) $ة رواها اًمبخاري وهذه اًمصه

                                                                 

 .ڤمـ طمديث اسمـ مسعقد  .(402مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1202رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤمـ طمديث اسمـ قمباس  .(403رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 .ڤمـ طمديث اسمـ قمباس  .(403رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

اقمدي طمديث ـ م (.828رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)  .ڤأيب محقد اًمس 
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وجيعؾ  وخُيرضمفام مـ اجلاكب إجؿـ، ،اأن يػرش اًمؼدملم مجقعً ب( 

 .مؼعدشمف قمغم إرض

ػة رواه , وًمُقعَؾؿ أن  (1)ا أبق داود, واسمـ طمبان, واًمبقفؼلوهذه اًمصه

وإكام ذم اًمتشفد إظمػم ذم  اًمت قرك قمغم اًمصحقح ًمقس ذم يمؾ شمشفٍد أظمػم,

 ًمرسماقمقة دون اًمثـائقة.وا اًمصالة اًمثالصمقة,

ع اعمصكمه سملم  -4 ـ ة أن يـقه الة قمغم اًمـ بله صـقاًمسُّ  .ملسو هيلع هللا ىلص غ اًمص 

ة  ًمقرودِ  الة قمغم اًمـ بله صـققِمد   وممّا ورد:، ملسو هيلع هللا ىلصغ ذم اًمص 

ٍد,» (أ ٍد، َوقَمغَم آِل حُمَؿ  ِهقَؿ,  اًمؾ ُفؿ  َصؾه قَمغَم حُمَؿ  يَماَم َصؾ قَْت قَمغَم إسِْمَرا

ٍد, َوقَمغَم آلِ  ٍد, َوقَمغَم آِل حُمَؿ  ِهقَؿ إِك َؽ مَحِقٌد جَمِقٌد, اًمؾ ُفؿ  سَماِرْك قَمغَم حُمَؿ  يَماَم  إسِْمَرا

ِهقَؿ إِك َؽ  ِهقَؿ, َوقَمغَم آِل إسِْمَرا  .(2)«مَحِقٌد جَمِقدٌ  سَماَريْمَت قَمغَم إسِْمَرا

د يَماَم َصؾ  » ب( ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿ  ِهقَؿ,اًمؾ ُفؿ  َصؾه قَمغَم حُمَؿ   قَْت قَمغَم آِل إسِْمَرا

ِهقَؿ, ٍد يَماَم سَماَريْمَت قَمغَم آِل إسِْمَرا ٍد َوقَمغَم آِل حُمَؿ  لَم, َوسَماِرْك قَمغَم حُمَؿ 
ِ
 ذِم اًْمَعاعَم

 .(3)«إِك َؽ مَحِقٌد جَمِقدٌ 

ي تِِف,»ج(  ٍد َوقَمغَم َأْزَواضِمِف َوُذره غَم آِل يَماَم َصؾ قَْت قمَ  اًمؾ ُفؿ  َصؾه قَمغم حُمَؿ 

                                                                 

ـ م(. 2/128اًمبقفؼل )و(, 1867اسمـ طمبان سمرىمؿ )و(, 731رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)

اقمدي طمديث  حفا إًمباين  , ڤأيب محقد اًمس   -رطمؿ اهلل اجلؿقع-وصح 

 .ڤطمديث يمعب سمـ قمجرة مـ  .(3370رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 .ڤمـ طمديث أيب مسعقد إنصاري  .(405رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ي تِِف, يَماَم سَماَريْمَت قَمغَم آِل  ٍد َوقَمغَم َأْزَواضِمِف َوُذره ِهقَؿ, َوسَماِرْك قَمغَم حُمَؿ  إسِْمَرا

ِهقَؿ, إِك َؽ مَحِقٌد جَمِقدٌ   .(1)«إسِْمَرا

ُـّ أن يستعقذ اعمصكمه مـ أرسمع ىمبؾ أن ُيسؾهؿ. -5  ُيَس

أيب هريرة حلديث : عمـ أوضمبفا اظمالومً  ôوهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء 

ِد أظِمِر,» ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ,ڤ ـَ اًمت َشفه   إَِذا وَمَرَغ َأطَمُديُمْؿ ِم
ِ
ْذ سمِاّلّل وَمْؾقَتََعق 

ـْ َأْرسَمٍع: ـْ قَمَذاِب ضَمَفـ َؿ, ِم , ِم ـْ قَمَذاِب اًْمَؼؼْمِ ـْ ومِتْـَِة اعْمَْحقَا َواعْمَاَمِت,  َوِم َوِم

ـْ  الِ سـقاعمَْ  ؿمـرِم ضم  مـ  ,(3)اه مسؾؿ وهق ذم اًمصحقحلم, رو(2)«ِح اًمد 

 .ڤطمديث قمائشة 

ـ ة, ع ذم  وهـاك أدقمقة أظمرى وردت ذم اًمسُّ ُـّ ًمؾؿصكمه أن يـقه ُيَس

الم,  :وممّـا ورد اإلشمقان هبا ىمبؾ اًمس 

 .(4)«اًمؾ ُفؿ  إينه َأقُمقُذ سمَِؽ مـ احْلثَِؿ واعمْغَرمِ »( 1

ـَ اًمـ ارِ اًمؾ ُفؿ  إينه َأؾْمَلُخَؽ اجلَـ َة وَ »( 2  .(5)«َأقَمْقَذ سمَِؽ ِم

                                                                 

اقمدي .(407(, رواه مسؾؿ سمرىمؿ )3369رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)  مـ طمديث أيب محقد اًمس 

 .ڤ

 (.588رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.589مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 832رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.589مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 832رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)

 (.3/377, وصحح إؾمـاده إًمباين )صحقح أيب داود (792رواه أبق داود سمرىمؿ ) (3)
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ٓ  َأنَْت,  سـلاًمؾ ُفؿ  إيِنه فَمَؾْؿُت َكػْ »( 3 ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر اًمذُّ فُمْؾاًم يَمثػًِما َو

طِمقؿُ  ـْ قِمـِْدَك َواْرمَحْـِل، إِك ؽ َأنَْت اًْمَغُػقُر اًمر   . (1)«وَماهْمِػْر زِم َمْغِػَرًة ِم

ـِ قِمَباَدشمَِؽ اًمؾ ُفؿ  َأقِمـهل قَمغَم ذِ » (4  . (2)«يْمِرَك, َوؿُمْؽِرَك, َوطُمْس

, َوَأقُمقُذ سمَِؽ » (5 ـِ ـْ اجْلُْب ـْ اًْمُبْخِؾ, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

ـْ قَمَذاِب  ْكقَا, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم ـْ ومِْتـَِة اًمدُّ َأْن ُأَرد  إمَِم َأْرَذِل اًْمُعُؿِر, َوَأقُمقُذ سمَِؽ ِم

  .(3)«َؼؼْمِ اًمْ 

  .(4)«ا سـػمً اًمؾ ُفؿ  طَماؾِمْبـِل طِمَساسًما يَ »( 6

الة ؾُمـ ة, واعمباًمغة ذم  اصمؿ ُيسؾهؿ مؾتػتً  ذم ؾمالمف, واًمتػاشمف ذم اًمص 

يمان يؾتػت طمتك يرى َمـ وراءه  ملسو هيلع هللا ىلص: وذًمؽ ٕن  اًمـ بّل اآًمتػات ؾُمـ ة أجًض 

ه    يُمـُْت » ىمال: ڤومَعـ ؾمعد سمـ أيب وىماص  ملسو هيلع هللا ىلصسمقاَض ظمده
ِ
َأَرى َرؾُمقَل اّلّل

ـْ َيَساِرِه, ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َيِؿقـِِف َوقَم هِ  ُيَسؾهُؿ قَم  .(5)«طَمت ك َأَرى سَمَقاَض ظَمـده

  

                                                                 

 (.2705مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6326) رواه اًمبخاري سمرىمؿ (1)

, (1304اًمـ سائل سمرىمؿ )و(, 1522أبق داود سمرىمؿ )و(, 22119رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.2/1320وصححف إًمباين )صحقح اجلامع 

 (.6370رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.3/1544, وصححف إًمباين )حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح (24215رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)

 (.582رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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 وعح تعد السَّالم هي الصالج الوفسوضح ُسنَّح.شـساألذكاز الو -ح

الة» :$ىمال اًمـقوي  يمر سمعد اًمص   .(1)«أمجع اًمعؾامء قمغم اؾمتحباب اًمذه

َأن  َروْمَع »: ڤحلديث اسمـ قمباس يمر:ويستحب رومع اًمصقت هبذا اًمذ

يْمِر طِملَم َيـْ  ْقِت سمِاًمذه ـْ اعْمَْؽُتقسَمِة يَماَن قَمغَم قَمْفِد اًمـ بِله صـراًمص   ,(2)«ملسو هيلع هللا ىلصُف اًمـ اُس ِم

 .(3)«سمِاًمت ْؽبػِمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأقْمِرُف اْكِؼَضاَء َصاَلةِ اًمـ بِله » :ڤوذم ًمػظ ىمال اسمـ قمباس 

 ٔاألركـاس ْٙ:

اَلُم َوِمـَْؽ » صُمؿ يؼقل: ,اصَماَلصمً   شمعامميْستَْغِػُر اهلل -1 اًمؾ ُفؿ  َأنَْت اًمس 

اَلُم,  .(4)«شَمَباَريْمَت َذا اجْلاََلِل َواإِليْمَرامِ  اًمس 

ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم  يَؽ ًَمُف,ؿمـرَٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ َوطْمَدُه َٓ » -4

 ىَمِديٌر,ؿمـليُمؾه 
ٍ
, َٓ طَمْقَل  ء

ِ
َة إِٓ  سمِاّلّل , َوَٓ َكْعبُُد إِٓ  إِي اُه،  َوَٓ ىُمق  َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ

, ـُ , صـلمَ َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ خُمْؾِ  ًَمُف اًمـهْعَؿُة َوًَمُف اًْمَػْضُؾ، َوًَمُف اًمث ـَاُء احْلََس ـَ ي  ًَمُف اًمده

يَماَن َرؾُمقُل », وىمال: ڤمـ طمديث اسمـ اًمزسمػم , (5)«َوًَمْق يَمِرَه اًْمَؽاومُِرونَ 

 
ِ
ـ  ُدسُمَر يُمؾه َصاَلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل  هق رومع اًمصقت. ، واإلهالل:«هُيَؾهُؾ هِبِ

                                                                 

 (.66إذيمار )ص (1)

 (.583مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 841رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.583مسؾؿ سمرىمؿ )و( , 842رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ( مـ طمديث صمقسمان 591ؾؿ سمرىمؿ )رواه مس (2)

 (.596رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم  يَؽ ًَمُف,ؿمـرَٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ َوطْمَدُه َٓ » -1

ا َأقْمَطقَْت ؿمـليُمؾه  َ
ِ
 ىَمِديٌر, اًمؾ ُفؿ  َٓ َماكَِع ح

ٍ
ا َمـَْعَت, َوَٓ َيـَْػُع ء َ

ِ
, َوَٓ ُمْعطَِل ح

 .(1)« َُذا اجْلَده ِمـَْؽ اجْلَدّ 

 غ:صـقصُمؿ يؼقل اًمتسبقح اًمقارد, وًمف  -2

ة،33ؾمبحان اهلل ) إومم: ة،33واحلؿد هلل ) ( مر  واهلل أيمؼم  ( مر 

ة،33)  .     ..ٓ إهل إٓ اهلل وطمده وَتام احائة: ( مر 

ـْ ؾَمب َح اّلّلَ ذِم » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤ حلديث أيب هريرة َم

َ اّلّلَ صَماَلصمً  اَوصَماَلصملَِم، َومَحَِد اّلّلَ صَماَلصمً  اُدسُمِر يُمؾه َصاَلٍة صَماَلصمً   اَوصَماَلصملَِم، َويَمؼم 

اَئِة: َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ 
ِ
َوطْمَدُه َٓ َوصَماَلصملَِم، وَمتِْؾَؽ شمِْسَعٌة َوشمِْسُعقَن، َوىَماَل ََتَاَم اْح

 ىَمِديٌر, هُمِػَرْت ظَمَطاَياُه ؿمـليَؽ ًَمُف، ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾه ؿمـر
ٍ
ء

 .(2)«َوإِْن يَماَكْت ِمثَْؾ َزسَمِد اًْمبَْحرِ 

ة33ؾمبحان اهلل ) اًمثاكقة: ة33واحلؿد هلل ) ،( مر  واهلل أيمؼم  ،( مر 

ة34)   .( مر 

َباٌت َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤقُمْجرة  حلديث يمْعب سمـ ُمَعؼه

ـ  ُدسُمَر يُمؾه َصاَلٍة َمْؽُتقسَمٍة: صَماَلٌث َوصَماَلصُمقَن شَمْسبِقَحًة,  ـ  َأْو وَماقِمُؾُف خَيِقُب ىَمائُِؾُف

                                                                 

 .ڤ(. مـ طمديث اعمغػمة سمـ ؿمعبة 593مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 844رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.597رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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 .(1)«َوصَماَلٌث َوصَماَلصُمقَن حَتِْؿقَدًة, َوَأْرسَمٌع َوصَماَلصُمقَن شَمْؽبػَِمةً 

ة25ؾمبحان اهلل ) اًمثاًمثة: ة ، واهلل أيمؼم 25، واحلؿد هلل ) ( مر  ( مر 

ة25) ة.25وٓ إهل إٓ اهلل ) ,( مر    ( مر 

مـ طمديث قمبد اهلل سمـ زيد  غة ضماءت قمـد اًمؽممذي,صـقوهذه اًم

 .(2)ڤ

سمعة: ة ، واحلؿد اهلل )10ؾمبحان اهلل ) اًمرا ة، واهلل أيمؼم 10( مر  ( مر 

ة.  10)  ( مر 

طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو  غة ضماءت قمـد اًمؽممذي, مـصـقوهذه اًم

 .(3)ڤ

وؾمبؼت اًمؼاقمدة ذم اًمعبادات اًمقاردة قمغم وضمقه متـققمة, شُمػعؾ  -

 وهذه شمارة. هذه شمارة,

ـ ة أن يؽقن اًمتسبقح سمإصاسمع: ا رواه أمحد, واًمؽممذي , ىمال  واًمسُّ
ِ
ح

ٌت مُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ  َٓ ـ  َمْسئُق ُ ََصاسمِِع, وَمِنهن  ْٕ ـَ َواقْمِؼْدَن سمِا  .(4)«ْسَتـَْطَؼاٌت ؾَمبهْح

                                                                 

 (.596رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(1/307, وصححف إًمباين )حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح (3413رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (4)

 (.2/743, وصححف إًمباين )حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح (3410رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (1)

, وطمسـف إًمباين )صحقح اجلامع (3486اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 27089رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)

2/753.)  
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دُّ اًمتسبقح سمإصاسمع ؾُمـ ة يمام ىمال اًمـ بلُّ وقمَ » :$خ اإلؾمالم ؿمـقىمال 

ٌت ُمْسَتـَْطَؼاٌت »: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ـ  َمْسئُق ُ ََصاسمِِع وَمِنهن  ْٕ ـَ َواقْمِؼْدَن سمِا ا  .«ؾَمبهْح أم 

رز ومؿـ اًمـاس مـ يمرهف، ومـفؿ مـ مل اخلعؾ ذم كظام مـ اًمتسبقح سمام جُي 

 .(1)«، ومفق طمسـ همػم مؽروهاًمـقةومقف طمسـت ذا أُ يؽرهف، وإ

 . ؾمـلىمراءة آية اًمؽر -3

َ آيَة اًمُؽرْ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤحلديث أيب أمامة  ـْ ىَمَرأ  ؾمـلَم

ـْ ُدظُمْقِل اجلَـ ِة إٓ اعَمْقت  َمْؽُتْقسَمٍة مَلْ َيْؿـَْعُف ِم
 .(2)«ُدسُمَر يُمؾه َصالةٍ

 خـا أيب اًمعباس اسمـ شمقؿقة ـقؿموسمؾغـل قمـ » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

س اهلل روطمف-  .(3)«ما شمريمتفا قمؼقب يمؾ صالة أنف ىمال: -ىمد 

 .(ڇ ڇ ڍ ڍ) و ,(ٿ ٿ ٹ ٹ) ىمراءة اعمعقذشملم: -4

 » ىمال: ڤحلديث قُمْؼَبَة سمـ قمامر 
ِ
َ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَريِن َرؾُمقُل اّلل  َأْن َأىْمَرأ

َذاِت ُدسُمَر يُمؾه َصاَلةٍ    .(4)«سمِاعْمَُعقه

                                                                 

 (.22/506جمؿقع اًمػتاوى )اكظر:  (1)

ذري ذم يمتاسمف :اًمؽمهمقب (, وصححف اعمـ9928رواه اًمـ سائل ذم اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ ) (4)

(, واسمـ اًمؼقؿ )زاد اعمعاد 1/198, واسمـ قمبداهلادي )اعمحرر (2373واًمؽمهقب سمرىمؿ )

1/303.) 

 .(1/285اكظر: زاد اعمعاد ) (1)

ىمؾت إؾمـاده صحقح, وصححف اسمـ », وىمال إًمباين: (1525رواه أبق داود سمرىمؿ ) (2)

 (.5/254صحقح أيب داود ) «ظمزيؿة واسمـ طمبان
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ا زًمـا مُيستحب ًمؾؿصكمه أن يليت هبا, و ؾُمـَـ اًمصالة اًمتل هذه مجؾة مـ

ذم وىمت اًمػجر, وإكام قمرضـا حا ؾمبؼ: حلاضمتـا ٓؾمتحضاره ذم يمؾ مقضع 

 .-واهلل أقمؾؿ -ًمؾصالة 

هَي عىه في هرا الباب: 
ُ
 ومما ه

إمم اًمسامء، واإلىمعاء اعمـفل قمـف, واومؽماش  صـرورومع اًمب آًمتػات,

ة, صـرء, ووضع اًمقد ذم اخلاؿمـلواًمعبث سملي اًمذراقملم ذم اًمسجقد, 

ة ـمعام, واًمصالة وأمامف ضـرواًمصالة وهق يداومع إظمبثلم, واًمصالة سمح

ما يؾفقف قمـ صالشمف, وصالة يمـؼر اًمغراب, وسمروك ًمؾسجقد يمؼموك 

 يمػت اًمثقاب واًمشعر.واًمبعػم, واًمؽالم ذم اًمصالة, ومساسمؼة اإلمام, 

 في الوصلَّى دتى تطلع الشوس. هي السُّنَّح الجلىس تعد الفجس -ط

يَماَن إَِذا َصغم  اًْمَػْجَر ضَمَؾَس ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » :ڤقمـ ضماسمر سمـ ؾَمُؿَرة 

ْؿُس طَمَسـً  ُه طَمت ك شَمْطُؾَع اًمش   .(1)«اُمَصال 

ـِ ؾَمُؿَرَة: »ىمال:  ڤوذم ًمػظ عمسؾؿ قمـ ؾماَمِك سمـ طَمْرب  ىُمْؾُت جِلَاسمِِر سْم

 َأيُمـَْت دُمَاًمُِس َرؾُم 
ِ
ـْ ُمَصال ُه ا ؟ ىَماَل: َكَعْؿ, يَمثػِمً ملسو هيلع هللا ىلصقَل اّلّل , يَماَن َٓ َيُؼقُم ِم

ْؿُس, وَمِنَذا ـَمَؾَعْت ىَماَم, َويَماُكقا  ْبَح طَمت ك شَمْطُؾَع اًمش  ِذي ُيَصكمه وِمقِف اًمصُّ اًم 

ؿُ  ق ِة, وَمقَْضَحُؽقَن, َوَيَتَبس 
صُمقَن وَمَقْلظُمُذوَن ذِم َأْمِر اجْلَاِهؾِ   .(2)«َيَتَحد 

                                                                 

 .أي : مرشمػعة «اطَمَسـً », و(670اه مسؾؿ سمرىمؿ )رو (1)

 (.670رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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  َأْرَكاس انصَّثاح:

ن ًمصالة  ـمؾقع اًمػجر, ووىمت أذيمار اًمصباح يبدأ مـ:    ن اعممذه ومنذا أذ 

 ًمؾعبد صـلماًمػجر سمدأ وىمت أذيمار اًمصباح, وٓؿمؽ أن  إذيمار طمصـ طم

ليت اًمؽالم قمغم وىمت أذيمار اًمصباح ؾمـقذم اًمدكقا ويمـز قمظقؿ ًمف ذم أظمرة، و

 .-سمنذن اهلل شمعامم- صـراطمث وىمت اًمعواعمساء اسمتداًء واكتفاًء, ذم مب

  أذكاز الصثاح, والوساء هي:

1) « َٓ ُ َوطْمَدُه  ٓ  اّلل  َٓ إهَِلَ إِ ـْ ىَماَل   ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد, يَؽ ًَمُف,ؿمـرَم

 ىَمِديٌر,ؿمـلَوُهَق قَمغَم يُمؾه 
ٍ
ـْ ىَماهَلَا قمَ  ء اٍت طِملَم ُيْصبُِح يُمتَِب ًَمُف هِبَا شـرَم ِماَئُة  َمر 

َوطُمِػَظ هِبَا َيْقَمئٍِذ  َويَماَكْت ًَمُف قَمْدَل َرىَمَبٍة, ئٍَة,ؾمـقَوحُمَِل قَمـُْف هِبَا ِماَئُة  طَمَسـٍَة,

ـْ ىَماَل ِمثَْؾ َذًمَِؽ طِملَم ُيؿْ سـلطَمت ك ُيؿْ   .(1)«يَماَن ًَمُف ِمثُْؾ َذًمَِؽ  سـل, َوَم

, سـكـَا َوَأمْ سـقَأمْ » (2
ِ
 
ِ
ُ َوطْمَدُه َٓ َواحْلَؿْ  اعْمُْؾُؽ ّلل  َٓ إهَِلَ إِٓ  اّلل 

ِ
 
ِ
ُد ّلل

ـْ ظَمػْمِ َهِذِه اًمؾ قَْؾِة َوظَمػْمِ َما ومِقَفا,ؿمـر َوَأقُمقُذ سمَِؽ  يَؽ ًَمُف اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَلُخَؽ ِم

ـْ  ـَ اًْمَؽَسِؾ, َما ومِقَفا, ؿمـرَها وَ ؿمـرِم   َواهْلََرِم, اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأقُمقُذ سمَِؽ ِم
ِ
َوؾُمقء

ْكقَا, َوقَمَذاِب اًْمَؼؼْمِ  , َوومِْتـَِة اًمدُّ َأْصَبْحـَا » َوإَِذا َأْصَبَح ىَماَل َذًمَِؽ َأجًْضا:، «اًْمِؽؼَمِ

... أؾْمَلُخَؽ ظَمػْمِ َما ذِم َهَذا اًْمقَقم َوظَمػْم َما سمعِده،
ِ
 
ِ
َوَأقُمقُذ سمِؽ  َوَأْصبََح اعْمُْؾُؽ ّلل

ـْ   . (2)«ه...َما سَمْعدِ  ؿمـرَما ذِم َهذا اًمقَقم وَ  ؿمـرِم

                                                                 

ـ إؾمـاده اسمـ سماز ڤ(. مـ طمديث أيب هريرة 8719رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)  .$, وطمس 

 .ڤ(. مـ طمديث اسمـ مسعقد 2723رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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ٓ  َأنَْت ظَمَؾْؼَتـِل, َوَأنَا » د آؾمتغػار:ؾمـق( 3 َٓ إهَِلَ إِ اًمؾ ُفؿ  َأنَْت َريبه 

ـْ  َما َصـَْعُت,  ؿمـرقَمْبُدَك, َوَأنَا قَمغَم قَمْفِدَك َوَوقْمِدَك َما اؾْمَتَطْعُت, َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

, َوَأبُقُء ًَمَؽ سمَِذكْ  ٓ  َأبُقُء ًَمَؽ سمِـِْعَؿتَِؽ قَمكَم  ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر اًمذُّ بِل وَماهْمِػْر زِم وَمِنك ُف 

ـْ َيْقِمِف ىَمبَْؾ َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلص ىَماَل  .«َأنَْت  ـْ اًمـ َفاِر ُمقىمِـًا هِبَا وَماَمَت ِم ـْ ىَماهَلَا ِم َوَم

ـْ َأْهؾِ  سـلُيؿْ  ـٌ هِبَا وَماَم   وَمُفَق ِم
ـْ اًمؾ قِْؾ َوُهَق ُمقىمِ ـْ ىَماهَلَا ِم َت ىَمبَْؾ َأْن اجْلَـ ِة, َوَم

ـْ َأْهِؾ اجْلَـ ةِ   .(1)«ُيْصبَِح وَمُفَق ِم

ـَا, َوسمَِؽ سـقاًمؾ ُفؿ  سمَِؽ َأْصَبْحـَا, َوسمَِؽ َأمْ » إَذا َأْصَبَح َأطَمُديُمْؿ وَمْؾَقُؼْؾ:( 4

ا ـَ سـقاًمؾ ُفؿ  سمَِؽ َأمْ  وَمْؾقَُؼْؾ: سـكَوإَِذا َأمْ  َوإًَِمقَْؽ اًمـُُّشقُر, َكْحقَا, َوسمَِؽ َكُؿقُت,

 .(2)«صـػمُ َوسمَِؽ َأْصَبْحـَا َوسمَِؽ َكْحقَا َوسمَِؽ َكُؿقُت َوإًَِمقَْؽ اعمَْ 

َْرِض,» (5 ْٕ َؿَقاِت َوا َفاَدِة, اًمؾ ُفؿ  وَماـمَِر اًمس  ٓ   قَمامِلَ اًْمَغقِْب َواًمش  َٓ إهَِلَ إِ

 َوَمؾِقَؽُف,ؿمـلَأنَْت َرب  يُمؾه 
ٍ
ـْ  ء ـْ  سـلَكػْ  ؿمـرَأقُمقُذ سمَِؽ ِم َطاِن شـقاًم رؿمـَوِم

َف قَمغَم َكػْ  يمِِف,ؿمـروَ  ُه إمَِم ُمْسؾِؿٍ  ؾُمقًءا, سـلَوَأْن َأىْمؽَمِ  :ملسو هيلع هللا ىلصىمال اًمـ بلُّ  ,«َأْو َأضُمر 

، أن  أبا سمؽر (3)«َوإَِذا َأظَمْذَت َمْضَجَعَؽ  َت,سـقَوإَِذا َأمْ  ىُمْؾَفا إَِذا َأْصبَْحَت,»

                                                                 

اد سمـ أوس 6306رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)  .ڤ(. مـ طمديث ؿمد 

ــ اًمؽؼمى سمرىمؿ و(, 3391اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 5068بق داود سمرىمؿ )رواه أ (4) اًمـ َسائل اًمسُّ

ح إؾمـادڤمـ طمديث أيب هريرة  (.3868اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 9836) اسمـ  ه، وصح 

 .$ سماز

(, واًمـ َسائل 3529(, واًمؽممذي )5076(, وأبق داود )6597رواه اإلمام أمحد ) (1)

 .ڤ طمديث أيب هريرة(. مـ 7699)
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 ُمْريِن سمَِؽؾِاَم  »ىمال:  ڤ اًمصديؼ
ِ
ـ  إَِذاَيا َرؾُمقَل اّلل  َأْصَبْحُت َوإَِذا  ٍت َأىُمقهُلُ

اسمؼ, واحلديث رواه أجًض  «ُت سـقَأمْ  يمر اًمس  ذم  $اًمبخاري  اومعؾ ؿف اًمذه

 .(1)إدب اعمُْػَرد

 اًم ِذي » (6
ِ
 يُمؾه ًَمقَْؾٍة: سمِْسِؿ اّلل 

ِ
ـْ قَمبٍْد َيُؼقُل ذِم َصبَاِح يُمؾه َيْقٍم َوَمَساء َما ِم

ِؿقُع اًْمَعؾِقُؿ صَماَلَث ؿمـل َمَع اؾْمِؿفِ  ضـرَٓ يَ   َوُهَق اًمس 
ِ
اَمء َٓ ذِم اًمس  َْرِض َو ْٕ ٌء ذِم ا

اٍت,  .(2)«ءٌ ؿمـلُه ضـرمَلْ يَ  َمر 

ـْ قَمْبٍد ُمْسؾٍِؿ َيُؼقُل طِملَم ُيْصبُِح َوطِملَم ُيؿْ » (7 اٍت: سـلَما ِم  صَماَلَث َمر 

 َرسم ا,ضـقرَ 
ِ
ؾْماَلِم ِديـًا, ُت سمِاّلل  ٍد َوسمِؿُ  َوسمِاإْلِ   ملسو هيلع هللا ىلصَحؿ 

ِ
ا قَمغَم اّلل  ٓ  يَماَن طَمؼ  َكبِق ا, إِ

 .(3)«ُف َيْقَم اًْمِؼقَاَمةِ ضـقَأْن ُيرْ 

 ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤوذم صحقح مسؾؿ, قمـ أيب ؾمعقد اخلدري 

ـْ رَ »   ضـلَم
ِ
ٍد َكبِق ا, َوسمِاإِلؾْماَلِم ِديـًا, َرسم ا, سمِاّلل   .(4)«َوضَمبَْت ًَمُف اجْلَـ ةُ  َوسمُِؿَحؿ 

  

                                                                 

 .$ (. وصحح إؾمـاده اسمـ سماز1/412/1202رواه اًمبخاري ذم إدب اعمػرد ) (1)

(. 3869اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 10179اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 446رواه اإلمام أمحد سمرىمؿ ) (4)

وىمال اًمؽممذي: طمسـ صحقح, » :$ , ىمال اسمـ سمازڤمـ طمديث قمثامن سمـ قمػان 

 .«$ وهق يمام ىمال

(, واسمـ ماضمف سمرىمؿ 3389اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 18967) رواه اإلمام أمحد سمرىمؿ (1)

ـ إؾمـاده اسمـ سمازڤ(. مـ طمديث صمقسمان 3870)  .$ , وطمس 

 (.1884رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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8 ) 
ِ
ـْ َرؾُمقُل اّلل  قَمَقاِت طِملَم ُيْصبُِح, ملسو هيلع هللا ىلصمَلْ َيُؽ  اًمد 

ِ
ء َٓ َوطِملَم  َيَدُع َهُم

ظِمَرةِ, اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَلخَُؽ » :سـلُيؿْ  ْٔ ْكقَا َوا اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَلُخَؽ اًْمَعاومِقََة ذِم اًمدُّ

ـْ اًْمَعْػَق َواًْمَعاومِقََة ذِم ِديـِل َوُدْكقَاَي, َوَأهْ  كِم َوَمازِم, اًمؾ ُفؿ  اؾْمؽُمْ قَمْقَرايِت, َوآِم

ـْ ؿِماَمزِم,  ـْ َيِؿقـِل َوقَم ـْ ظَمْؾِػل, َوقَم ـْ سَملْمِ َيَدي  َوِم َرْوقَمايِت, اًمؾ ُفؿ  اطْمَػْظـِل ِم

ـْ حَتْتِل ـْ وَمْقىمِل, َوَأقُمقُذ سمَِعَظَؿتَِؽ َأْن ُأهْمَتاَل ِم  .(1)«َوِم

9) « 
ِ
ـْ َأقُمقُذ سمَِؽؾاَِمِت اّلل  اِت ِم  . (2)«َما ظَمَؾَؼ  ؿمـر اًمت ام 

 أهنا ىماًمت: ڤقمـ ظمقًمة سمـت طمؽقؿ  وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف,

 
ِ
 » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلل 

ِ
ًٓ صُمؿ  ىَماَل: َأقُمقُذ سمَِؽؾاَِمِت اّلل  ـْ َكَزَل َمـِْز َم

ـْ  اِت ِم ـْ َمـِْزًمِِف َذًمَِؽ ٌء طَمت ك يَ ؿمـلُه ضـرَما ظَمَؾَؼ: مَلْ يَ  ؿمـراًمت ام   .(3)«ْرحَتَِؾ ِم

10)  
ِ
  :ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلل 

ؾْماَلِم, َويَمؾَِؿِة اإْلِظْماَلِص, » إَِذا َأْصبََح َيُؼقُل: َأْصَبْحـَا قَمغَم ومِْطَرةِ اإْلِ

ٍد  َا حُمَؿ  ـِ َكبِقـه ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوِدي ـْ اعْم ِهقَؿ طَمـِقًػا, َوَما يَماَن ِم   .(4)«يملِمَ رشـَوِمؾ ِة َأبِقـَا إسِْمَرا

                                                                 

-اًمـ َسائل و(, 5074أبق داود سمرىمؿ )و(، 4785أظمرضمف اإلمام أمحد ذم اعمسـد سمرىمؿ ) (1)

احلايمؿ. مـ طمديث (, وصححف 3871اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 10401سمرىمؿ ) -اًمؽؼمى

 .ڤ قمبد اهلل سمـ قمؿر

 ڤ(. مـ طمديث أيب هريرة 3437اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 7898رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

ـ إؾمـاده اسمـ سماز  .$ وطمس 

 (. 2708رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

وصحح  ,ڤ(. مـ طمديث قمبد اًمرمحـ سمـ أبزى 21144 ,15367رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)

 $. إؾمـاده اسمـ سماز
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 .«ـا قمغم ومطرة اإلؾمالم...سـقأم» يؼقل: سـكوإذا أم

خ اسمـ سماز شـقرؾماًمة ًمؾ: ذممـ أذيمار اًمصباح واعمساء يمؾ ما ؾمبؼ 

ـ ة مـ ] اؾمؿفا: $ حُتػة إظمقار سمبقان مجؾة كاومعة مما ورد ذم اًمؽتاب واًمسُّ

   .ومصٌؾ ذم أذيمار اًمصباح واعمساء [إدقمقة وإذيمار

َٓ شَمِؽْؾـِل  َيا طَملُّ » (11 َيا ىَمقُّقُم سمَِرمْحَتَِؽ َأؾْمتَِغقُث َأْصؾِْح زِم ؿَمْليِن يُمؾ ُف, َو

 .(1)«ـَمْروَمَة قَملْمٍ  سـلإمَِم َكػْ 

ـْ ىماَل إَِذا أْصبََح وإَِذا َأمْ »( 12 طَمْسبَِل اهلل َٓ إهَِل إِٓ  ُهَق قَمَؾقِْف  :سـكَم

ؾُت َوُهَق َربُّ اًْمَعرِش اًْمَعظِقِؿ, فُ  شَمَقيم  اٍت: يَمَػاُه اهلل َما َأمَه   .(2)«ؾَمبَْع َمر 

 

   
  

                                                                 

ار )و(, 10405ـسائل سمرىمؿ )رواه اًم (1) , وطمسـف اسمـ ڤمـ طمديث أنس  (.2/282اًمبز 

, وؾمؾسؾة إطماديث اًمصحقحة 177طمجر وإًمباين )اكظر: كتائج إومؽار ص 

1/449.) 

رداء 5081رواه أبق داود سمرىمؿ ) (4) , واًمراضمح وىمػف ورضماًمف ڤ(. مـ طمديث َأيِب اًمد 

 (.11/449ظر: اًمسؾسؾة صمؼات, وًمف طمؽؿ اًمرومع يمام ذيمر إًمباين )اك
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 ٔقد انضُّذٗ :اشانًص

 

ُـّ ذم وىمت اًمضحك أن ُيصكمه اًمعبد صالة )اًمضحك(, ىمال أبق    ُيَس

ـْ يُمؾه ؿَمْفٍر, صـقسمَِثاَلٍث  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصايِن ظَمؾِقكِم » : ڤهريرة  اِم صَماَلصَمِة َأج اٍم ِم

َحك, وَ   .(1)«َأْن ُأوشمَِر ىَمْبَؾ َأْن َأنَـــامَ َوَريْمَعَتْل اًمضُّ

حك قمغم أىمقال:  ôواظمتؾػ اًمعؾامء   ذم ؾُمـق ة صالة اًمضُّ

ـّ هِمب  ً اًمؼقل إول: أي شُمػَعؾ ذم سمعض - اأن  صالة اًمضحك شُمَس

 .-إطمقان

 » : ڤطمديث أيب ؾمعقد  واؾمتدًمقا سمـِ:
ِ
ُيَصكمه  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلل 

َحك طَمت ك َكُؼقَل  قَفااًمضُّ َٓ ُيَصؾه وهق  ,(2)«َٓ َيَدقُمَفا, َوَيَدقُمَفا طَمت ك َكُؼقَل 

 قمطق ة سمـ ؾمعقد اًمعقذم. :إؾمـاده ٕن  ذم ضعقػ:

جمؿع قمغم », وىمال اًمذهبل: «رب احلديثضطم»ىمال قمـف اًمدارىمطـل: 

 .(3)«ضعػف

ا ًمقست سمؿ اًمؼقل اًمثاين:  وقمة، سمؾ سمدقمة.شـرأهن 

                                                                 

 (.721مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1981رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.477اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 11155رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.2/436(, واعمغـل ذم اًمضعػاء ًمؾذهبل )4/6اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل ) (1)
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 » ت:ىماًم ڤطمديث قمائشة  واؾمتدًمقا سمـِ:
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَما َرَأجُْت َرؾُمقَل اّلل 

ُؾَمبهُحَفا َٕ َحك َوإيِنه  قمـ  ا، وضماء قمـد اًمبخاري أجًض (1)«ؾَمب َح ؾُمْبَحَة اًمضُّ

ق اًمُعجكم ىمال: ـِ قُمَؿَر » ُمَقره سْم ِٓ ,  ڤىُمْؾُت  َٓ َحك؟ ىَماَل:  َأتَُصكمه اًمضُّ

, ىُمْؾُت: وَمَلبُق سَمْؽٍر؟ ىَماَل: َٓ , ىُمْؾُت: وَماًمـ بِلُّ  ىُمْؾُت: وَمُعَؿُر؟ ىَماَل:  َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَٓ ىَماَل: 

 .-ٓ أفمـف أي- .(2)«إظَِماًُمفُ 

ا إن ىمام  واًمؼقل اًمثاًمث: ـّ أن يصكمه اًمضحك إذا مل يؼؿ مـ اًمؾقؾ, أم  أنف ُيَس

 .(3) $خ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ؿمـقاًمؾقؾ ومنكف ٓ ُيصكمه اًمضحك، واظمتاره 

ومعؾفا  ملسو هيلع هللا ىلصن  اًمـ بّل أهنا شُمػعؾ ًمسبب مـ إؾمباب: ٕ واًمؼقل اًمراسمع:

يمام ذم  يمؼدومف مـ ؾمػر، وومتحف مؽة، وزيارشمف ًمؼقم, ًمسبب مـ إؾمباب,

، وإشمقاكف مسجد ىمباء، وكحق ذًمؽ، (4)اعمتػؼ قمؾقف ڤ طمديث قمتبان

 .$واظمتاره اسمـ اًمؼقؿ 

، وهق ىمقل اأن  صالة اًمضحك ؾُمـ ة مطؾؼً : -واهلل أقمؾؿ-وإفمفر 

  .(5)ـا اسمـ قمثقؿلمخؿمـق, واظمتاره ôأيمثر أهؾ اًمعؾؿ 

                                                                 

 (.1177رواه اًمبخاري ) (1)

 (.1175رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.22/284وى )اكظر: جمؿقع اًمػتا (1)

 (.33مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 840رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)

 (.4/83اكظر: اعمؿتع ) (3)
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 :ويدّل قمؾقف

اِم صـق سمَِثاَلٍث: ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصايِن ظَمؾِقكِم » ىمال:  ڤطمديث أيب هريرة  -أ

َحك, َوَأْن ُأوشمَِر ىَمْبَؾ َأْن َأنَامَ  ـْ يُمؾه ؿَمْفٍر, َوَريْمَعَتْل اًمضُّ  ا, وأجًض «صَماَلصَمِة َأج اٍم ِم

 هبا أبا ذر صـكوأو, (1)يمام قمـد مسؾؿ ڤأبا اًمدرداء  ملسو هيلع هللا ىلصهبا اًمـ بلُّ  صـكأو

 .(2)يمام ذم ؾمــ اًمـ َسائل ڤ

ُيْصبُِح قَمغَم يُمؾه » أن ف ىمال: ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ اًمـ بله  ڤطمديث َأيب ذر  -ب

ـْ َأطَمِديُمْؿ َصَدىَمٌة, وَمُؽؾُّ شَمْسبِقَحٍة َصَدىَمٌة, َويُمؾُّ حَتِْؿقَدٍة َصَدىَمٌة, َويُمؾُّ  ؾُماَلَمك ِم

ـِ اعْمُـَْؽِر  هَتْؾِقَؾٍة َصَدىَمٌة, َويُمؾُّ شَمْؽبػَِمةٍ  َصَدىَمٌة, َوَأْمٌر سمِاعْمَْعُروِف َصَدىَمٌة, َوهَنٌْل قَم

َحك َصَدىَمٌة, ـَ اًمضُّ ـْ ذًمَِؽ، َريْمَعَتاِن َيْريَمُعُفاَم ِم  . (3)«َوجُيَِزىُء، ِم

اَلمك(:  هل اًمعظام اعمـػصؾ سمعضفا قمـ سمعض. )واًمسُّ

سمقان أن  يمؾ إكسان  ڤوضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث قمائشة 

قمغم صمالصمامئة وؾمتلم مػصؾ, وأن  مـ ضماء هبذا اًمعدد مـ اًمصدىمات  ظمؾؼ

  ڤقمـ قمائشة ٍذ وىمد زطمزح كػَسف قمـ كار ضمفـؿ, يقمئ شـلومنكف يؿ

ـْ سَمـِل آَدَم قَمغَم ؾِمتهلَم » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصىماًمت: إن  رؾمقل اّلّل  إِك ُف ظُمؾَِؼ يُمؾُّ إِْكَساٍن ِم

َ اّلّلَ  َوصَماَلصماِِمَئِة َمْػِصٍؾ. ـْ يَمؼم  َوؾمب َح اّلّلَ،  ، َومَحَِد اّلّلَ، َوَهؾ َؾ اّلّلَ،وَمَؿ

                                                                 

 (.722رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2166, وصححف إًمباين )اًمصحقحة (2712رواه اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ ) (4)

 (.720رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ـْ ـَمِريِؼ اًمـ اِس، َأْو ؿَمْقيَمًة َأْو قَمْظاًم  ا َواؾْمتَْغَػَر اّلّلَ، َوقَمَزَل طَمَجرً  ـْ ـَمِريِؼ  قَم قَم

ـْ ُمـَْؽٍر، تهلَم َواًمث اَلصمِ  اًمـ اِس، َوَأَمَر سمَِؿْعُروٍف، َأْو هَنَك قَم اِمَئِة قَمَدَد شمِْؾَؽ اًمسه

اَلَمك, ـِ اًمـ ارِ  شـلوَمِنك ُف َيؿْ  اًمسُّ  .(1)«َيْقَمئٍِذ َوىَمْد َزطْمَزَح َكْػَسُف قَم

  وقتها: -

حك مـ:: يبدأ سمعد  أي-ارشمػاع اًمشؿس ىمدر رمح  وىمت صالة اًمضُّ

  .ظمروج وىمت اًمـ فل

وال : ويـتفل دىمائؼ  شـرأي ىمبؾ دظمقل وىمت اًمظفر سمع-ىمبقؾ اًمز 

 .-اشمؼريبً 

بِْح, صُمؿ  » :ڤطمديث قمؿرو سمـ قمبسة  :ويدّل قمؾقف َصؾه َصاَلَة اًمصُّ

ْؿُس طمتك شَمْرشَمِػِع... صـرَأىمْ  اَلِة طِملْمَ شَمْطُؾَع اًمش  ـِ اًمص  ,, قَم الََة  صُمؿ  َصؾه وَمِنن  اًمص 

ْمِح, صُمؿ  َأىمْ  َمْشُفقَدٌة حَمُْضقَرٌة, اَلةِ, ومنك ف صـرطمتك َيْسَتِؼؾ  اًمظهؾ  سمِاًمرُّ ـِ اًمص   قَم

 .(2)«طِمقـَئٍِذ شُمْسَجُر ضَمَفـ ُؿ...

  وأفضل وقتها: -

 وذًمؽ طملم شَمْرمُض اًمػصال. ذم آظمر وىمتفا,

َصاَلُة » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  ڤطمديث زيد سمـ أرىمؿ  :ويدّل قمؾقف

                                                                 

 (.1007رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.832ىمؿ )رواه مسؾؿ سمر (4)
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اسملَِم طِملَم شَمْرمُض اًْمِػَصاُل   . (1)«إَو 

س, أي يشتد قمؾقفا طمر اًمشؿ معـك شَمْرمُض:» :$اسمـ سمازخ شـقاًمىمال 

واًمِػَصال: هل أوٓد اإلسمؾ, وهل مـ اًمصؾقات اًمتل ومعؾفا آظمر اًمقىمت 

 .(2)«أومضؾ

ة  :شَمْرمُض  ومعـك» :$ اسمـ قمثقؿلمخـا ؿمـقوىمال  أي شمؼقم مـ ؿِمد 

 .(3)«دىمائؼ شـرطمره اًمرمضاء، وهذا يؽقن ىمبقؾ اًمزوال سمـحق قم

 فضلها: -

ا و -1 , وأيب اًمدرداء, يمـ: أيب هريرة ًمبعض اًمصحاسمة, ملسو هيلع هللا ىلصة اًمـ بّل صـقأهن 

ة صـقء ومفل وشـلسم اأطمدً  صـكإذا أو ملسو هيلع هللا ىلصيمام ؾمبؼ, واًمـ بّل  ڤ وأيب ذر

ة, يمام أن أمره ًم ة,  ء,ؿمـلوهنقف قمـ  ء,شـلجلؿقع إم  ٌف جلؿقع إم  هق مقضم 

ة جلؿقع صـقوٓ دًمقؾ هـا ومفل و ة,صـقطمتك يليت دًمقؾ يدّل قمغم اخلصق

 .-واهلل أقمؾؿ-إمة 

 ڤيمام ذم طمديث أيب ذر  ئة وؾمتلم صدىمة,أهنا شمعدل صمالصمام -4

اسمؼ قمـد مسؾؿ.  اًمس 

                                                                 

 (.748رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.1/515ومتاوى إؾمالمقة ) (4)

 .(4/88اعمؿتع ) (1)
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اب -1 ا قمالمة قمغم أن  اًمعبد أو  اع إمم رسمف- أهن  ام إذا ؾمـق, ٓ-أي رضم 

يمام ذم طمديث زيد سمـ أرىمؿ  صالها ذم وىمتفا اًمػاضؾ, وهق آظمر اًمقىمت,

اسمؼ قمـد مسؾؿ. ڤ  اًمس 

يمام ذم  ڠأهنا صالة حمضقرة, مشفقدة, شمشفدها اعمالئؽة  -2

اسمؼ قمـد مسؾؿ. ڤطمديث قمؿرو سمـ قمبسة   اًمس 

اَلَة َمْشُفقَدٌة حَمُْضقَرةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص: ىمقًمف $ىمال اًمـ قوي   أي- «وَمِنن  اًمص 

 .(1), وطمصقل اًمرمحة-ها اعمالئؽة ومفل أىمرب إمم اًمؼبقلضـرحت

    عدد ركعاتها:  -

: ذم اًمصحقحلم ڤريمعتان: حلديث أيب هريرة  أىمؾُّ صالة اًمضحك:

ْقكِمْ سمَِثالث أْوَص »
حك -وذيمر مـفا-ايِنْ ظَمؾِ  . (2)«وَريمعَتِل اًمضُّ

ا أيمثر صالة اًمضحك وماًمصحقح: - عمـ  اأنف ٓ طمد  ٕيمثرها, ظمالومً  وأم 

ها سمثامن ريمعات, ومؾف أن يزيد قمغم صمامن إمم ما يػتح اهلل شمعامم سمف قمؾقف:  طمد 

 » ، ىماًمت:ڤحلديث قمائشة 
ِ
َحك َأْرسَمعَ ًُيَصكمه ا ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل , اًمضُّ

 .(3)«َوَيِزيُد َما ؿَماَء اّلّلُ 
  

                                                                 

 .ڤ (, سماب إؾمالم قمؿرو سمـ قمبسة832عمسؾؿ, طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (1)

 (.721مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1981رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 .(719رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 : ٔقد انظٓشاساتًؼ

  فّٛ ِػذَّج أيـٕس:

ت الظهس اللبليت, والبعدًت.
َّ
 ألامس ألاول: صالة ُسى

واشمب, أنف يُ  ــ اًمر  م قمـد اًمؽالم قمغم اًمسُّ ع ىمبؾ اًمظفر أرسمع شـروشمؼد 

ائشة, وأم طمبقبة, ريمعات, وسمعدها ريمعتلم, يمام دل  قمغم ذًمؽ طمديث قم

 .-أمجعلماهلل قمـفؿ  ضـلر-واسمـ قمؿر 

وضماء ذم ؾمــ أيب داود, واًمؽممذي, واًمـ َسائل, واسمـ ماضمف, وذم مسـد 

ـْ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصىماًمت: ؾمؿعت اًمـ بل   ڤاإلمام أمحد طمديث أم طمبقبة  َم

َم اهلل قَمؾَ  اَصغم  َأْرسَمَع ريمعاٍت ىَمبَْؾ اًمظُّْفِر َوَأْرسمعً   . (1)«قِْف اًمـ ارَ سَمْعَدها, طَمر 

واحلديث مـ رواية مؽحقل قمـ قمـبسة, واحلديث ضعقػ: ٕن ومقف 

, (2)سملم مؽحقل وقمـبسة, يمام ىمال أبق ُزرقمة, واًمـ َسائل, واعمـذري ااكؼطاقمً 

وأقمؾ ف اسمـ اًمؼطان, ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ صححف, واعمحػقظ قمـ أم طمبقبة 

ـَـ اًمرواشمب يمامشـراصمـتا قم ڤ قمـد مسؾؿ, أهنا ؾمؿعت  ة ريمعة, وهل اًمسُّ

                                                                 

اسمـ و(, 1813اًمـسائل سمرىمؿ )و(, 428ي سمرىمؿ )اًمؽممذو(, 1269رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)

 (.27403أمحد سمرىمؿ )و(, 1160ماضمف سمرىمؿ )

 .(1/451اًمؽمهمقب واًمؽمهقب ) (4)
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ـْ َصغم  اصْمـََتْل قمَ » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ـ  شـرَم َة َريْمَعًة ذِم َيْقٍم َوًَمقَْؾٍة سُمـَِل ًَمُف هِبِ

ـَـ اًمرواشمب. .(1)«سَمقٌْت ذِم اجْلَـ ةِ   وىمد ؾمبؼ احلديث قمـ اًمسُّ

ت جطىٍل السكعت ألاولى من صالة الظهس.
َ
ى  ألامس الثاوي: من السُّ

ْفِر شُمَؼاُم، » ىمال:  ڤعقد اخلدرِي حلديث أيب ؾم ًَمَؼْد يَماَكْت َصاَلُة اًمظُّ

اِهُب إمَِم اًْمَبِؼقِع، وَمَقؼْ  ُل، صُمؿ  َيْليِت َوَرؾُمقُل  ضـلوَمَقْذَهُب اًمذ  طَماضَمَتُف صُمؿ  َيَتَقض 

هُلَا ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل ِ   .(2)«ذم اًمريْمَعِة إُومَم، مِم ا ُيَطقه

ـ ة ًمإلمام أ ل اًمريمعة إومم مـ اًمظفر, ويمذًمؽ وقمؾقف ومنن  مـ اًمسُّ ن يطقه

ــ اعمـدصمرة, كسلل اهلل سمقتفا, ويمذًمؽ اعمرأة ذم امـ صغم  مـػردً  , وهذه مـ اًمسُّ

ـ ة قمغم اًمقضمف إيمؿؾ, واحلرص قمؾقفا.  شمعامم شمطبقؼ اًمسُّ

 الليلىلت. ألامس الثالث:

  .سمآشمػاق أن  اًمؼقؾقًمة هل: اًمـقم وآؾمؽماطمة كصػ اًمـفار

ـ  و  ف أجـ شمؽقن مـ كصػ اًمـفار؟ الخلا ًمؽ

 قمغم ىمقًملم: 

  .سمعد اًمزوال :وىمقؾ .: ىمبؾ اًمزوالىمقؾ

                                                                 

 (.728رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.454رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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أن  إمر ومقف واؾمع, وأن ما ىمبؾ وسمعد اًمزوال : -واهلل أقمؾؿ- وإفمفر

 يدظمؾ ذم اًمؼقؾقًمة.

ـ ة ومعؾفا؟  واظمُتؾِػ  هؾ مـ اًمسُّ

ـ ة, سم-واهلل أقمؾؿ-وإفمفر, قمغم ىمقًملم ؾ هل ممّا : أهنا ًمقست مـ اًمسُّ

ام إذا قمؾؿـا ؾمـقًمراطمة كصػ اًمـ فار, ٓاحلاضمتفؿ و: قمادة يماكقا يػعؾقهنا

ًمذا ون أقمامهلؿ مـ أول اًمـ فار, ومقحتاضمقن ًمؾؼقؾقًمة وؾمطف, وأأهنؿ يبد

ضماءت اًمـُّصقص اًمتل شمبلمه أهنؿ يماكقا يؼقؾقن, ًمؽـ إمر سماًمؼقؾقًمة 

اء ؿمـقًمؼقؾقًمة مـ إا إكامء, وؿمـلإطماديث ومقف ضعقػة, ٓ يصّح مـفا 

مـ أراد اًمـ قم ذم و, ضـرإمم وىمتـا احلا ملسو هيلع هللا ىلصاعمتعارف قمؾقفا مـذ قمفد اًمـ بّل 

 اًمـفار, وملومضؾ وىمت وأنػعف هق: وىمت اًمؼقؾقًمة. 

وأظمرج اسمـ ماضمف, واسمـ ظمزيؿة, مـ طمديث »: $ىمال اسمـ طمجر 

ام اًمـفار سماًمسحقر، وقمغم ىمقام صـقرومعف: اؾمتعقـقا قمغم  ڤاسمـ قمباس 

م «سماًمؼقؾقًمة اًمؾقؾ ح ؿمـر, وذم ؾمـده زمعة سمـ صاًمح وومقف ضعػ، وىمد شمؼد 

اعمذيمقر ذم اًمباب ذم أواظمر يمتاب اجلؿعة، وومقف إؿمارة   ڤطمديث ؾمفؾ 

إمم أهنؿ يماكت قمادهتؿ ذًمؽ ذم يمؾ يقم، وورود إمر هبا ذم احلديث اًمذي 

 ىمِقُؾقا وَمِنن  » رومعف, ىمال: ڤإوؾمط, مـ طمديث أنس  أظمرضمف اًمطؼماين ذم

َٓ شَمِؼقؾشـقاًم وذم ؾمـده )يمثػم سمـ مروان( وهق مؽموك، وأظمرج  ,«اـملِم 

 , ىمال:امقىمقومً  ڤؾمػقان سمـ قمققـة ذم ضمامعف مـ طمديث ظمقات سمـ ضمبػم 
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ل اًمـ َفار ظَمْرق، َوَأْوؾَمطف ظَمْؾؼ، َوآظِمره مُحْؼ» , (1)«وؾمـده صحقح ,َكْقم َأو 

ومـ كام ومقف ومؼد أضاع  اجلفؾ: وذًمؽ ٕن  اًمؼميمة ذم أول اًمـفار, واخلرق:

 سمريمتف, وهذا مـ ضمفؾف.

سنُّ عىد ألامس السابع:  ة الحسٌُ  الحس.  سـس جأخير صالة الظهس حتى ًىك ِصدَّ

إَِذا اؿْمتَد  احْلَرُّ َأبِْرُدوا » : امرومققمً  ڤطمديث أيب هريرة  :ويدّل قمؾقف

ـْ وَمقِْح ضَمَفـ ؿَ  َة احْلَره ِم اَلةِ, وَمِنن  ؿِمد   . (3)«(2)سمِاًمص 

ا ما يمان اًمـاس يػعؾقكف مـ ىمبؾ، » :$اسمـ قمثقؿلم خـا ؿمـقىمال  أم 

 طمقث يصؾُّقن سمعد زوال اًمشؿس سمـحق كصػ ؾماقمة أو ؾماقمة، صمؿ يؼقًمقن:

دً  ! هذا إطمرار: ٕنف معروف أن  احلّر يؽقن أؿمد اهذا إسمراد، ومؾقس هذا إسمرا

ركا مثاًل  ذم أجام  أن  اًمشؿس ما يؽقن سمعد اًمزوال سمـحق ؾماقمة, ومنذا ىمد 

سمعة  صـرة، وأن  اًمعشـرػ شمزول قمغم اًمساقمة اًمثاكقة قمصـقاًم قمغم اًمساقمة اًمرا

سمعة شمؼريبً اواًمـهصػ شمؼريبً  د إمم اًمساقمة اًمرا  .(4)«ا، ومقؽقن اإلسمرا

واإلسمراد قمام عمـ يصكمه ذم مجاقمة, وعمـ يصكمه وطمده قمغم اًمصحقح, 

د ًمؾؿرأة ذم سمقتفا أجًض  ُـّ اإلسمرا , ڤطمديث أيب هريرة ًمعؿقم : اوقمؾقف ُيس

 .$خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقار قاظمتهق و

                                                                 

 (.11/70) (, سماب اًمؼائؾِة سمعَد اجلؿعة6279اًمػتح, طمديث ) (1)

  .فا, ووهجفاومقح ضمفـؿ: هق همؾقاهنا، واكتشار هلب (4)

 (.615مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 534, 533رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(2/104اعمؿتع ) (2)
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 صـش: ٔقد انؼاخايًض

َسنُّ  ٌُ  ؟  من الىىافل ء  صـي صـسكبل الع هل 

ـَـ اًمرواشمب وسمقاهنا, م اًمؽالم قمغم اًمسُّ مـفا  صـروًمقس ىمبؾ اًمع شمؼد 

  ڤء, وورد قمـد أمحد, وأيب داود, واًمؽممذي, مـ طمديث اسمـ قمؿر ؿمـل

 .(1)«اَأْرسَمعً  صـرَصغم  ىَمبَْؾ اًْمعَ  اَرطِمَؿ اهلل اْمرَ ً» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمال: ىمال رؾمقل اهلل

، قمـ حمؿد سمـ سـلوهذا احلديث مروي مـ ـمرق قمـ أيب داود اًمطقاًم

ه مسؾؿ سمـ مفران قمـ اسمـ قمؿر سمف،  احلديث وإسمراهقؿ سمـ مسؾؿ، قمـ ضمده

 مداره قمغم )حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مسؾؿ سمـ مفران سمـ اعمثـك( وهق متؽؾ ؿ ومقف.

ىمال اًمػالس: يروي قمـف أبق داود »ذم اعمقزان:  $ىمال اًمذهبل 

 . (2)«واٍه , وًمق ـف اسمـ مفدي» :$, وىمال قمـف أبق ُزرقمة «مـايمػم سـلاًمطقاًم

وىمد اظمتؾػ ذم هذا احلديث، ومصححف اسمـ » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

ؾملخت أبا  وىمال اسمـ أيب طماشمؿ: ؾمؿعت أيب يؼقل:, طمبان، وقمؾؾف همػمه

، قمـ طمديث حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ اعمثـك، قمـ أبقف قمـ اسمـ سـلاًماًمقًمقد اًمطق

 , ومؼال:«اَأْرسَمعً  صـرَصغم  ىَمبَْؾ اًْمعَ  اَرطِمَؿ اهلل اْمرَ ً» :ملسو هيلع هللا ىلص، قمـ اًمـ بله ڤقمؿر 

                                                                 

 (.430اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 1271أبق داود سمرىمؿ )و(, 5980رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 .( 4/26اعمقزان )  (4)
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إن أبا داود ىمد رواه, ومؼال: ىمال أبق اًمقًمقد: يمان اسمـ قمؿر  :, ومؼؾت«دع ذا»

, ومؾق «قم واًمؾقؾةريمعات، ذم اًمق شـرقم ملسو هيلع هللا ىلصطمػظت قمـ اًمـ بله »يؼقل:  ڤ

ه، ىمال أيب: يمان يؼقل:  .(1)«ة ريمعةشـرطمػظت صمـتل قم» يمان هذا ًمَعد 

ا ىمبؾ اًمع» :$خ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ؿمـقىمال  ، ومؾؿ يؼؾ أطمد صـروأم 

 .(2)«سمؾ ظمطل , إٓ ومقف ضعػ،صـريمان ُيصكمه ىمبؾ اًمع ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل 

ُـّ ؾُمـ ة-واهلل أقمؾؿ- وماًمصقابوقمؾقف  , صـرمؼق دة ىمبؾ اًمع : أنف ٓ ُيَس

ومؿـ ؿماء أن ُيصكمه ريمعتلم, أو أيمثر مـ ذًمؽ مـ  اوإكام يبؼك إمر مطؾؼً 

ىمبقؾ اًمتطقع اعمطؾؼ, يمام يصكمه ذم همػمها مـ إوىمات ؾمقى أوىمات اًمـ فل 

ا   ومال. صـرء مؼق د ىمبؾ اًمعؿمـلومؾف ذًمؽ, وأم 

 أذكاز الصباح املساء

باح, واعم  ساء؟متك يبتدئ وىمت أذيمار اًمص 

باح:  وكت أذكاز الصَّ

ن  يبدأ مـ ـمؾقع اًمػجر اًمصادق اًمذي هق وىمت صالة اًمػجر, ومنذا أذ 

باح, وهذا ىمقل قمامة  ن ًمصالة اًمػجر اسمتدأ طمقـئذ وىمت أذيمار اًمص  اعممذه

 .ôاًمعؾامء 

                                                                 

 (.1/301)اعمعاد زاد  (1)

 .(23/125اًمػتاوى ) (4)
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  .أن  اسمتداءها يؽقن مـ كصػ اًمؾقؾ إظمػم وهـاك ىمقل آظمر:

قاب: ة أهؾ اًمعؾؿ وهق واًمص  ليت ما يدّل ؾمـقـمؾقع اًمػجر, و ىمقل قمام 

 .$قمغم ذًمؽ ذم يمالم اسمـ اًمؼقهؿ 

مما اظمتؾػ ومقف أهؾ  اسمتداًء واكتفاًء, ووىمت أذيمار اًمصباح واعمساء,

ٕنف مل َيِرد كّص خمصقص ذم حتديد وىمتفا, وماظمتؾػ أهؾ  :ôاًمعؾؿ 

 متك يـتفل وىمت أذيمار اًمصباح؟اًمعؾؿ: 

م اسمـ شمقؿقة ذم اًمَؽؾِؿ خ اإلؾمالؿمـقواظمتاره  سمطؾقع اًمشؿس, ومؼقؾ:

   . ↓ بصـقاًمطقهب, وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمقاسمؾ اًم

 .(1)↓سمغروب اًمشؿس , واظمتاره اسمـ اجلزري و اًمشقيماين  وىمقؾ:

: اًمؼقل إول, وأنف يـتفل وىمتفا سمطؾقع -واهلل أقمؾؿ- وإفمفر

ام إن يمان ؾمـقأن يؼقهلا سمعد ـمؾقع اًمشؿس, ٓ  سملس اًمشؿس, وًمؽـ ٓ

ك صباطًم  :ذرًمع اشمريمف ؾ اوٕن  ما سمعد ـمؾقع اًمشؿس ُيسؿ  , وٕنف ُُيصه

 ؾة اًمذيمر, وسمريمتف, وهذا أومضؾ مـ شمريمفا, وهمػؾتف سمؼق ة يقمف.ضـقسمذًمؽ وم

 وكت أذكاز املساء:

 ذم اسمتداء وىمت أذيمار اعمساء, واكتفائف:  ôاظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ 

                                                                 

 (.1/95) ًمؾشقيماينحتػة اًمذايمريـ  اكظر: (1)
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 وسمف أومتت مـ زوال اًمشؿس إمم همروب اًمشؿس وأول اًمؾقؾ, ومؼقؾ:

 .(1)اًمؾجـة اًمدائؿة

واسمـ  واظمتاره اسمـ شمقؿقة, إمم همروب اًمشؿس, صـرسمعد اًمع وىمقؾ:

 .(2)وهق فماهر يمالم اًمـ قوي ذم يمتاسمف إذيمار اًمؼقؿ,

سمعد همروب اًمشؿس ويـتفل سمطؾقع اًمػجر قمغم ىمقل سمعضفؿ,  وىمقؾ:

 .(3)يماسمـ اجلزري , واًمشقيماين

 إمم صمؾث اًمؾقؾ. وىمقؾ:

ومـفؿ  تاره صاطمب اًمؼامقس اعمحقط,إمم كصػ اًمؾقؾ, واظم وىمقؾ:

د وىمت اكتفاء   .-رطمؿ اهلل اجلؿقع- مـ مل ُيده

 إمم همروب اًمشؿس, صـر: أنف يبدأ سمعد اًمع-واهلل أقمؾؿ-وإفمفر

ويؼال ومقف يمام ىمقؾ ذم وىمت أذيمار اًمصباح, مـ أنف ٓ يؿـع ىمقهلا سمعد 

ًمشؿس ًمعذر, وٕن  ما سمعد همروب ا اام إن يمان شمريمفؾمـقٓ همروب اًمشؿس,

ؾ سمذًمؽ وم ك مساًء, وٕن ف ُيصه ؾة اًمذيمر, وسمريمتف, وهذا أومضؾ مـ ضـقُيسؿ 

 شمريمفا, وهمػؾتف سمؼق ة يقمف.

                                                                 

 .(24/178) «ومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة»اكظر:  (1)

 .(87)إذيمار اكظر:  (4)

 .(1/95)حتػة اًمذايمريـ اكظر:  (1)
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ا َما سَملْم » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ  اًمَػْصؾ إول: ذم ِذيْمر ـَمرذم اًمـفار، َومُهَ

ىئ ) :▐واًمغروب, ىمال  صـراًمصبح وـمؾقع اًمشؿس، وما سملم اًمع

ؾ ىمال صـقإ, و(مئ ىئ يئ جب ىئ ی ی ی ی جئ حئ

گ ) وىمال شمعامم: ,إمم اعمغرب... صـرهق اًمقىمت سمعد اًمع اجلقهري:

آظِمره,  شـلواًمعَ  وماإلسمؽار أول اًمـفار، ،(گ گ گ ڳ

، وهذا (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) وىمال شمعامم:

: سـلويمذا طِملم ُيْصبِح وطِملم ُيؿْ   َما ضماء ذم إطماديث، َمـ ىَمال يمذاسـػمشمػ

وأن  حمّؾ هذه إذيمار سمعد  وىمبؾ همروهبا، اًمشؿس, أن  اعْمَُراد سمِف ىمبؾ ـُمؾقع

 .(1)«صـراًمصبح, وسمعد اًمع

ما هق وىمت أذيمار اعمساء؟ وما هق »: $خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقوؾُمئؾ 

 .«اهنـا؟سـقك قمـد ضـكاًمقىمت إومضؾ هلا؟ وهؾ شمؼ

إمم صالة  صـراحلؿد هلل, اعمساء واؾمع مـ سمعد صالة اًمع اجلقاب:

ك:  يْمر ذم إول, أو ذم أظمر, إٓ  )مساء(,اًمعشاء يمؾفا ُيسؿ  وؾمقاء ىمال اًمذه

وماًمذي يؽقن  مـ ىمرأها ذم ًمقؾف, ؾمـلصف سماًمؾقؾ, مثؾ: آية اًمؽرصـقورد َت ما

ا  ايؼال سماًمؾقؾ, واًمذي يؽقن مؼق دً  سماًمؾقؾ امؼق دً  سماًمـفار يؼال سماًمـفار, وأم 

 .(2)أن يؽقن ملضمقرا قمؾقف ت وملرضمقسـقىمضاؤها إذا ك

                                                                 

(, واكظر: كحق يمالم اسمـ اًمؼقؿ يمالَم ؿمـقخف اسمـ شمقؿقة ذم  186اًمقاسمؾ اًمصـقب ص )  (1)

 .اًمؽؾؿ اًمطقب

(, 36ص )( ـه7/2/1421)( 174اًمدقمقة اًمعدد ) ومتاوى اًمشـقخ اسمـ قمثقؿلم عمجؾة (4)

 .( سماب اًمذيمر قمـد اًمصباح واعمساء2/1533ؿمـرطمف ًمرياض اًمصاحللم )  اواكظر: أجًض 
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 ٔقد انًغشب :ادًصصا

 فٛـّ ِػذَّج أيٕس:

بيان أول املغسب.  الّصِ
ّ

ف
َ
ت ك

َّ
ى  ألامس ألاول: من السُّ

ت ئغالق ألابىاب أول املغسب,
َّ
ى وذكس اسم  ألامس الثاوي: من السُّ

 هللا حعالى.   

, ومػل يمػه شـقوذم ومعؾ هذيـ إدسملم طمػظ مـ اًم ـّ اـملم واجِل

ذًمؽ  شـراـملم اًمتل شمـتشـقمـ اًماًمصبقان أول ؾماقمة مـ اعمغرب طمػظ هلؿ 

اًمقىمت, ويمذا ذم إهمالق اًمباب هذه اًمساقمة وذيمر اؾمؿ اهلل  شمعامم قمـد 

ـت اًم وأهؾف  اـملم مـف ذم هذا اًمقىمتشـقإهمالىمف, ويمؿ مـ صبل وسمقت َتؽ 

 وًمبققشمـا! , ومام أقمظؿ رقماية اإلؾمالم ًمصبقاكـا,ٓ يشعرون

 :ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقُل اهلل ىمال: ىمال  ڤطمديث ضماسمر سمـ قمبد اهلل  :ويدّل قمؾقف

قا ِصْبقَاَكُؽْؿ، -ُتؿْ سـقَأْو َأمْ -إَِذا يَماَن ضُمـُْح اًمؾ قِْؾ »  شـرَطاَن َيـْتَ شـقوَمنن  اًم وَمُؽػُّ

ـَ اًمؾ قِْؾ وَمَخؾُّقُهْؿ، َوَأهْمؾُِؼقا إَبَْقاَب، َواْذيُمُروا  طِمقـَئٍِذ, وَمِنَذا َذَهَب ؾَماقَمٌة ِم

، وَمنن  اًم
ِ
إىمباًمف سمعد  وضمـح اًمؾقؾ هق:, (1)«اُمْغَؾؼً  اتَُح سَماسمً َطاَن َٓ َيػْ شـقاؾْمَؿ اّلّل

 همروب اًمشؿس.

                                                                 

 (.2012مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3304رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ُؽْؿ, َوِصْبقَاَكُؽْؿ إَِذا هَماسَمِت ؿمـقَٓ شُمْرؾِمُؾقا وَمَقا » وذم رواية عمسؾؿ:

, وَمنِن  اًم
ِ
ْؿُس, طَمت ك شَمذَهَب وَمْحَؿُة اًْمِعَشاء اـملَِم شَمـَْبِعُث إَِذا هَماسَمِت شـقاًمش 

ْؿُس طَمت ك شَمذْ   اًمش 
ِ
 .(1)«َهَب وَمْحَؿُة اًْمِعَشاء

قا ِصْبقَاَكُؽؿْ »: $ىمال اًمـ قوي  أي امـعقهؿ مـ اخلروج ذًمؽ  «وَمُؽػُّ

 .اًمقىمت

أنف  ومعـاه: ,طانشـقضمـس اًم أي «شـرَطاَن َيـْتَ شـقوَمنن  اًم» :ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

-اـملم: ًمؽثرهتؿ طمقـئٍذ شـقخُياف قمغم اًمصبقان ذًمؽ اًمقىمت مـ إيذاء اًم

  .-واهلل أقمؾؿ

ْؿُس طَمت ك ؿمـقَٓ شُمْرؾِمُؾقا وَمَقا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ُؽْؿ َوِصْبقَاَكُؽْؿ إَِذا هَماسَمِت اًمش 

, وَمنِن  اًم
ِ
ْؿُس طَمت ك شَمْذَهَب شـقشَمذَهَب وَمْحَؿُة اًْمِعَشاء اـملَِم شَمـْبَِعُث إَِذا هَماسَمِت اًمش 

 
ِ
 .«وَمْحَؿُة اًْمِعَشاء

واًمغـؿ,  يمـ: اإلسمؾ, مـ احال, شـريمؾ مـت (:ؿمـل)اًمػقا  ىمال أهؾ اًمؾغة:

ذم  شـرشمـت أي–ة(: ٕهنا شمػشقا ؿمـقوؾمائر اًمبفائؿ, وهمػمها وهل مجع )وما

  .-إرض

اًمف, ها سمعضفؿ هـا: سمنىمبسـرفمؾؿتفا, وؾمقادها, ووم و)ومحؿة اًمعشاء(:

ًمؾظؾؿة اًمتل  ويؼال:, ىمال: هناية اًمغريب وأول فمالمف، ويمذا ذيمره صاطمب

                                                                 

 (.2013رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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واًمػجر  ًمعشاءوًمؾتل سملم ا صاليت اعمغرب واًمعشاء )اًمػحؿة(، سملم

 .(1)«)اًمعسعسة(

ة مـ دظمقل اًمؾقؾ ٓ سملس سمنـمالق اًمصبقان ٕن  : وسمعدما شمذهب ُمد 

واهلل -اـملم ىمد ذهب, وىمد ُيػفؿ مـ هذا شـقومقف اًم شـراًمقىمت اًمذي شمـت

ة شـقاًم أن   -أقمؾؿ  وضمدت ملوى هلا.اـملم سمعد هذه اعمُد 

, يمام ذيمر اسمـ اراـملم ذم هذا اًمقىمت دون اًمـفشـقواحلؽؿة مـ اكتشار اًم

ٕن  طمريمتفؿ ذم اًمؾقؾ أمؽـ مـفا هلؿ ذم اًمـفار: ٕن اًمظالم » :$طمجر 

 .(2)«طاكقة مـ همػمه، ويمذًمؽ يمؾ ؾمقادشـقأمجع ًمؾؼقى اًم

وذم هذا احلديث إمر سمغؾؼ إبقاب  :$ىمال اإلمام اسمـ قمبد اًمؼم 

 اإلكس اـملمشـقًم مـ اًمبققت ذم اًمؾقؾ، وشمؾؽ ؾُمـ ة ملمقر هبا, رومؼا سماًمـاس:

ا ىمقًمف: ومذًمؽ  «َطاَن َٓ َيْػتَُح سَماسًما هَمَؾًؼا, َوَٓ َُيُؾُّ ِويَماءً شـقوَمِنن  اًم» واجلـ، وأم 

ىمقة  طَ إذ مل ُيعْ  قمغم قمباده مـ اإلكس، ۵ وإظمبار قمـ كَِعؿ اهلل إقمالم مـف,

اء، ؿمـقوٓ طمؾ ِويَماء, وٓ يمشػ إكاء، وأنف ىمد طُمِرم هذه إ قمغم ومتح سماب,

أقمطل ما هق أيمثر مـفا مـ اًمتخؾؾ, واًمقًمقج طمقث ٓ يؾج  وإن يمان ىمد

 . (3)«اإلكس

                                                                 

 .(, سماب إمر سمتغطقة اإلكاء وإيؽاء اًمسؼاء...(2012عمسؾؿ, طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (1)

 .(, سماب صػِة إسمؾقَس وضمـقدهِ 3280اًمباري, طمديث )ومتح  (4)

 .(8/363) آؾمتذيمار (1)
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ـّ اًمؾقؾ شمغطقة » :$سمقـل اًمشاومعل شـروىمال اخلطقب اًم ـّ إذا ضم وُيَس

شمعامم  هللا اوإهمالق إبقاب مسؿقً  اإلكاء وًمق سمعرض قمقد، وإيؽاء اًمسؼاء،

 وإـمػاء ة أول ؾماقمة مـ اًمؾقؾ،ؿمـقواحا ويمّػ اًمصبقان, ذم اًمثالصمة،

  .(1)«اعمصباح ًمؾـقم

ويمػه اًمصبقان, وإهمالق إبقاب أول اعمغرب إكام هق مـ سماب  -

 .(2)آؾمتحباب

 ألامس الثالث: صالة زكعخين كبل املغسب.   

ؾ اعمُزين  ـِ اًمـ بله  ڤحلديث قمبد اّلّل سمـ ُمَغػ  َصؾُّقا ىَمْبَؾ »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصقم

ـْ ؿَماءَ »: ىَماَل ذِم اًمث اًمَِثةِ -, «َصاَلةِ اعْمَْغِرِب  َ
ِ
ِهقََة َأْن َيت ِخَذَها اًمـ اُس  ,«عم يَمَرا

 .(3)ؾُمـ ةً 

َباَر َأْصَحاِب اًمـ بِله » ىمال:  ڤطمديث أنٍس  اوأجًض  -
 ملسو هيلع هللا ىلصًَمَؼْد َرَأجُْت يمِ

ِرَي قِمـَْد اعْمَْغِرِب  َقا يُمـ ا » ىمال: ڤقمـ أنس سمـ ماًمِؽ  ,(4)«َيْبَتِدُروَن اًمس 

َن  ِديـَِة, وَمِنَذا َأذ  يَمُعقَن سمِاعْمَ ِرَي, وَمػَمْ َقا ُن ًمَِصاَلِة اعْمَْغِرِب اسْمَتَدُروا اًمس  اعْمَُمذه

ضُمَؾ اًْمَغِريَب ًَمقَْدظُمُؾ اعْمَْسِجَد وَمَقْحِسُب َأن   , طَمت ك إِن  اًمر  َريْمَعَتلْمِ َريْمَعَتلْمِ

                                                                 

 .(1/31) مغـل اعمحتاج (1)

 (.26/317) اكظر: ومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة (4)

 (.7368رواه اًمبخاري ) (1)

 (.503رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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قِفاَم  ـْ ُيَصؾه ـْ يَمْثَرِة َم َقْت، ِم اَلَة ىَمْد ُصؾه ارقمقن، أي يس ويبتدرون: .(1)«اًمص 

 إمم اًمسقاري ًمقجعؾقها ؾمؽمة, وذم هذا سمقان حماومظتفؿ قمغم اَتاذ اًمسؽمة.   

قمـ  ڤوذم اًمصحقحلم قمـ قمبد اهلل اعمزين » :$ىمال اسمـ اًمؼقهؿ 

 ىمال ذم اًمثاًمثة:، «صؾقا ىمبؾ اعمغرب، صؾقا ىمبؾ اعمغرب» أنف ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بله 

قاب أهنام ؾمـتان يمراهة أن يتخذها اًمـاس ؾمـة, وهذا هق اًمص ,«عمـ ؿماء»

ـَـ اًمرواشمب ـ ة راشمبة يمسائر اًمسُّ  .(2)«مـدوب إًمقفام، وًمقستا سمسُّ

ُـّ صالة ريمعتلم سملم يمؾ أذان, وإىمامة.  اوأجًض  -  ُيَس

وؾمقاء يماكت هاشمان اًمريمعتان راشمبة يماًمػجر, واًمظفر, ومنكف يؽػل 

شمبة قمـ هاشملم اًمريمعتلم, أو يملن يؽقن ضماًمًس  ذم اعمسجد, صمؿ  اسمصالشمف اًمرا

ن ًمصالة اًمع ن اعممذه ـ ة أن يؼقم, ويصكم صـرأذ  , أو اًمعشاء ومنن مـ اًمسُّ

 ريمعتلم.

ؾ اعْمَُزيِن : ويدّل قمؾقف ، ىمال: ىمال رؾمقُل اّلّل  ڤطمديث قمبد اّلّل سمـ ُمَغػ 

ـْ ؿَماءَ » :ىمال ذم اًمثاًمثة ,اىماهلا صمالصمً  «سَملْمَ يُمؾه َأَذاكلَْمِ َصالَةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص َ
ِ
 .(3)«عم

وع ًمؽؾ مسؾؿ أن  يصكمه ريمعتلم سملم شـراعم» :$سماز اسمـ خ شـقاًمىمال 

سَملْمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصإذاكلم، ؾمقاء يماكت اًمريمعتان راشمبة, أو همػم راشمبة: ًمؼقل اًمـبل 

                                                                 

 .(837رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(1/312)زاد اعمعاد  (4)

  (.838مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 624سمرىمؿ )رواه اًمبخاري  (1)
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ـْ ؿَماءَ »: صُمؿ  ىَماَل ذِم اًمث اًمَِثةِ  ,«يُمؾه َأَذاَكلْمِ َصاَلٌة سَملْمَ يُمؾه َأَذاَكلْمِ َصاَلةٌ  َ
ِ
متػؼ  .«عم

ؾقات،  قمغم صحتف، وهذا يعؿ مجقع , إذان واإلىمامة واعمراد سمإذاكلم:اًمص 

قمق ة صالة اًمريمعتلم سملم ؿمـرومدّل هذا احلديث وما ضماء ذم معـاه قمغم 

 .(1)«إذاكلم، وإذا يماكت راشمبة يمُسـ ة اًمػجر, واًمظفر يَمػت

دة  وٓؿمؽ أن  اًمريمعتلم ىمبؾ اعمغرب, أو سملم يمؾ أذاكلم ًمقست مميم 

ـَـ اًمرواشمب,  ذم اًمثاًمثة: ملسو هيلع هللا ىلص, وًمذا ىمال اًمـ بلُّ اوإكام شمؽمك أطمقاكً  يمتليمقد اًمسُّ

ـْ ؿَماءَ » َ
ِ
 يمراهقة أْن َيت خذها اًمـاس ؾُمـ ة. :«عم

كَسه الىىم كبل العضاء. ًُ  ألامس السابع: 

يَماَن َيْسَتِحبُّ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل » :ڤحلديث أيب سَمْرَزة إؾْمَؾؿله 

َر اًْمِعَشاَء, ىَماَل: َويَماَن يَ   .   (2)«َواحْلَِديَث سَمْعَدَها ْؽَرُه اًمـ ْقَم ىَمْبَؾَفا,ُيَمظمه

ؾ ة مـ يمراهة اًمـقم وىمت اعمغرب  ٕن  ذم كقمف  :-أي ىمبؾ اًمِعشاء-واًمعه

 .ؾمبب ذم شمػقيت صالة اًمِعشاء
  

                                                                 

 .(11/383جمؿقع ومتاواه ) (1)

 (.647مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 599رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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 : ٔقد انؼشاءاصاتًؼ

 فّٛ ِػذَّج أيـٕس:

كسه الحدًث, ًُ  واملجالست بعدها.    ألامس ألاول: 

اسمؼ, وومقف:   ڤَزَة إؾْمَؾؿله حلديث أيب سَمرْ  َويَماَن َيْؽَرُه اًمـ ْقَم »اًمس 

  .«ىَمْبَؾَفا, َواحْلَِديَث سَمْعَدَها

ث اإلكسان سمعد اًمِعشاء إن يمان ذم ـمؾب قمؾؿ, أو  وٓ ُيؽره أن يتحد 

 ػ, وكحقه.ضـقو مسامرة أهؾ, وقمؿؾ ذم مصاًمح اعمسؾؿلم, أو اًمشغؾ, أ

 : ويدّل قمؾقف

 » ىمال:  ڤخلط اب طمديث قمؿر سمـ ا أ(
ِ
َيْسُؿُر َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلل 

ـْ َأْمِر اعْمُْسؾِِؿلمَ  َْمِر ِم ْٕ  . (1)«َوَأنَا َمَعُفاَم  ,َأيِب سَمْؽٍر ذِم ا

 ملسو هيلع هللا ىلص سمِتُّ ذِم سَمْقِت َمْقُؿقَكَة ًَمْقَؾًة َواًمـ بِلُّ » ىمال: ڤطمديث اسمـ قمباسٍ ب( 

َنُْظَر يَمْقَػ َصاَلُة َرؾُمقلِ  قِمـَْدَها: ِٕ  
ِ
ْقِؾ, ملسو هيلع هللا ىلصاّلل    سمِاًمؾ 

ِ
َث َرؾُمقُل اّلل   ملسو هيلع هللا ىلصوَمَتَحد 

 .(2)«َمَع َأْهؾِِف ؾَماقَمًة صُمؿ  َرىَمدَ 

                                                                 

, وصحح إؾمـاده إًمباين (169اًمؽممذي وطمسـف سمرىمؿ )و(, 178رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.2781)اًمصحقحة 

 (.763مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 7452رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ومُقَخاُف مـف شمػقيت  : أن  كقمف يتلظمر،-واهلل أقمؾؿ- وؾمبب اًمؽراهة

اًمصبح قمـ وىمتفا، أو قمـ أوهلا، أو يػقشمف ىمقام اًمؾقؾ ممـ  يعتاده, وًمذا ذم  

ام اًمؾقؾ يمؾف طمتك ُيْصبِح, وٓ يؼقم ًمصالة اًمؾقؾ، اًمرضمُؾ اًمذي يـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ 

ىمال: ُذيمَِر قِمـَْد  ڤ ضماء ذًمؽ ذم اًمصحقحلم, مـ طمديث اسمـ مسعقد

 
ِ
َطاُن ذِم شـقَذاَك َرضُمٌؾ سَماَل اًم» َرضُمٌؾ َكاَم ًَمْقَؾًة طَمت ك َأْصَبَح ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اّلّل

 .(1)«ذِم ُأُذكِفِ » َأو ىمال: .«ُأُذكِقْفِ 

ن  ؾمبب يمراهة احلديث سمعد اًمعشاء ًمغػم طماضمة: ٕنف واعمؼصقد أ

يمان قمؿر سمـ اخلطاب وؾمبب ذم شمػقيت ىمقام اًمؾقؾ, ورسمام صالة اًمػجر, 

أول  ا أؾَمَؿرً » ب اًمـاس قمغم ذًمؽ، ويؼقل:ضـريـفك قمـ اًمسفر, وي  ڤ

 .(2)«آظمره ااًمؾقؾ وكقمً 

س,
َّ
ما لم ًكن في  ألامس الثاوي: ألافظل في صالة الِعضاء أن جإخ

 لك مضلت على املأمىمين.   ذ

ومإومضؾ شملظمػمها إمم آظمر وىمت اًمعشاء, وهذا اًمتلظمػم يشؽمط ومقف 

 مراقماة احلمقملم, وأطمقاهلؿ.

  

                                                                 

 (.744مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1144اري سمرىمؿ )رواه اًمبخ (1)

 (.1/561)ذم مصـػف رواه قمبد اًمرزاق  (4)
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  :ويدّل قمؾقف

َذاَت ًَمقَْؾٍة, طَمت ك َذَهَب  ملسو هيلع هللا ىلصىماًمت: َأقْمَتَؿ اًمـ بِلُّ  ڤطمديث قمائشة  -أ

ْقِؾ، َوطَمت ك َكاَم َأْهُؾ اعْمَْسِجِد  ُة اًمؾ  , وَمَؼاَل:قَمام  إِك ُف ًَمَقىْمتَُفا, » صُمؿ  ظَمَرَج وَمَصغم 

تِل  . (1)«ًَمْقَٓ َأْن َأؿُمؼ  قَمغَم ُأم 

ُرَها َوَأطْمَقاكً  اَأطْمَقاكً  َواًْمِعَشاَء،» وومقف: ڤطمديث ضماسمر  -ب  اُيَمظمه

َؾ, َوإَِذا َرآُهْؿ ىَمْد َأبَْطُلو ُؾ, يَماَن إَِذا َرآُهْؿ ىَمِد اضْمَتَؿُعقا قَمج  رَ ُيَعجه  .(2)«ا َأظم 

ًَمْقَٓ َأْن َأؿُمؼ  قَمغَم » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال اًمـ بلُّ   ڤطمديث َأيب هريرة  -ج

ؾقِْؾ, َأْو كِْصِػف ُروا اًْمِعَشاَء إمَِم صُمُؾِث اًم  تِل ََٕمْرهُتُْؿ َأْن ُيَمظمه  .   (3)«ُأم 

ر  ـ ة ذم طمؼ اعمرأة طمقث إهنا ٓ شمرشمبط سمجامقمة أن شممظم  وقمؾقف وماًمسُّ

 اويمذا اًمرضمؾ إن مل يؽـ مرشمبطً  إذا مل يؽـ ذم ذًمؽ مشؼة قمؾقفا, اًمِعَشاء

 .سمجامقمة يملن يؽقن ذم ـمريؼ ؾمػر, وكحقه

 

   
  

                                                                 

  (.638رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.646مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 565رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

, (, وىمال اًمؽممذي : طمسـ691اسمـ ماضمة سمرىمؿ )و(, 167رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (1)

 (.2/939وصححف إًمباين )صحقح اجلامع 



 

 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 142
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َّٕو  صٍُ ان

  ػذج صٍُ:انُٕو ٔفٙ 

 ئغالق ألابىاب عىد الىىم.( 1

َأـْمِػئُقا اعْمََصاسمِقَح إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقُل اهلل  ڤحلديث ضماسمر 

ؾَْمِؼقََة, َومَخهُروا اًمط َعاَم َواًمَرىَمْدشُمْؿ, َوهمَ  ْٕ َبَْقاَب َوَأْويُمقا ا ْٕ  .(1)«اَب شـرؾهُؼقا ا

يمام  اـملم مـ اًمدظمقل,شـقمـع اًم واًمِعؾ ة مـ إمر سمنهمالق إبقاب:

م ذم طمديث ضماسمر ،, َوَأهْمؾُِؼقا إَبَْقاَب »أظمر:   ڤشمؼد 
ِ
 َواْذيُمُروا اؾْمَؿ اّلّل

 .(2)«اُمْغَؾؼً  اْػتَُح سَماسمً َطاَن َٓ يَ شـقوَمنن  اًم

 ئطفاء الىاز كبل الىىم.( 2 

اسمؼ, وومقف:  ڤحلديث ضماسمر      .«َأـْمِػئُقا اعْمََصاسمِقَح إَِذا َرىَمْدشُمؿْ » اًمس 

يُمقا اًمـ اَر ذِم » :ملسو هيلع هللا ىلص, ىمال اًمـ بلُّ ڤطمديث اسمـ قمؿر اوأجًض  َٓ شَمؽْمُ

 .(3)«سُمقُقشمُِؽْؿ طِملَم شَمـَاُمقنَ 

                                                                 

 (.2012مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5624رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2012مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5623رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2015رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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َق سَمْقٌت قَمغَم  ىمال: ڤ ؾمـكث أيب مقوذم اًمصحقحلم مـ طمدي اطْمؽَمَ

ْقِؾ, ـَ اًمؾ  ِديـَِة ِم   َأْهؾِِف سمِاعْمَ
ِ
َث َرؾُمقُل اّلّل إِن  هِذِه » سمَِشْلهِنِْؿ ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؾام  طُمده

 .(1)«اًمـ اُر إِك اَم ِهَل قَمُدوٌّ ًَمُؽْؿ, وَمِنَذا كِْؿُتْؿ وَمَلـْمِػئُقَها قَمـُْؽؿْ 

  ڤضماءت ذم طمديث ضماسمر  :ػاء اًمـار ىمبؾ اًمـقمواًمِعؾ ة مـ إمر سمنـم

َوَأـْمِػئُقا اعْمََصاسمِقَح وَمِنن  اًْمُػَقْيِسَؼَة ُرسم اَم » :ملسو هيلع هللا ىلصذم رواية اًمبخاري ىمال اًمـ بلُّ 

ْت اًْمَػتِقَؾَة وَمَلطْمَرىَمْت َأْهَؾ اًْمَبقِْت   .(2)«ضَمر 

 هل اًمػلرة, وهل مـ اًمػقاؾمؼ اخلؿس, اًماليت ُيْؼَتؾـ ذمو)اًمػقيسؼة(: 

رسمام دَمُر ومتقؾ اعمصباح, صمؿ حترق قمغم أهؾ اًمبقت سمقتفؿ, واحلََرم, وماحِلْؾ 

ذم ضمره احلريؼ ٕهؾ اًمبقت, ومُقحؽمز  اء يؽقن ؾمببً ؿمـلوقمؾقف ُيؼاس أي 

اء اًمتل رسمام شممصمر قمغم وؾمائؾ اًمتدومئة: ًمؼرهبا مـفا, ومتؽقن ؿمـقمـ إ مثاًل 

ؾ   :ذم اؿمتعال احلريؼ وكحق ذًمؽ اؾمببً  ة واطمدة, واًمـار قمدوٌّ يمام ٕن  اًمعه

 .ملسو هيلع هللا ىلصأظمؼم اًمـ بلُّ 

طمقهلا ما  وًمقس ,ًمق َأِمـ اًمـائؿ هذه اًمـار, وأهنا ًمـ شممصمر :وسمـاًء قمؾقف

يسبب اكتشارها, ومال سملس طمقـئذ مـ إسمؼائفا: ٕن  احلؽؿ يدور مع قِمؾ تف 

 .اوقمدمً  ,اوضمقدً 

                                                                 

 (.2016مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6294رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.6295رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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يُمقا اًمـ اَر ذِم سمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف »: $ىمال اًمـ قوي  قُقشمُِؽْؿ طِملَم َٓ شَمؽْمُ

ا اًمؼـاديؾ اعمعؾ ؼة ذم  اج وهمػمها،سـر, هذا قمام شمدظمؾ ومقف كار اًم«شَمـَاُمقنَ  وأم 

وإن  وهمػمها ومنن ظِمقػ طمريؼ سمسببفا دظمؾت ذم إمر سماإلـمػاء، اعمساضمد,

ٕن  اًمـ بّل : ٓكتػاء اًمِعؾ ة وماًمظاهر أنف ٓ سملس هبا: ُأِمـ ذًمؽ يمام هق اًمغاًمب,

م قمغم ضـر( شماًمػقيسؼةسماإلـمػاء ذم احلديث اًمساسمؼ سملن ) قمؾ ؾ إمر  ملسو هيلع هللا ىلص

 . (1)«ومنذا اكتػت اًمِعؾ ة زال اعمـع أهؾ اًمبقت سمقتفؿ,

, وسملم  أن ىمقل إيمثر سملن إمر $ويمذا ىمال اسمـ دىمقؼ اًمعقد 

 .(2)↓ اسمـ طمجركؼؾف ًمالؾمتحباب ٓ ًمؾقضمقب, يمام 

 الىطىء كبل الىىم.   ( 3

اء سمـ قمازب  إَِذا َأظَمْذَت » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اّلّل  ڤحلديث اًمؼَمَ

, صُمؿ   ـِ َؽ إَجَْؿ اَلة, صُمؿ  اْضَطِجـُع قمغَم ؿِمؼه ْل ُوُضقَءَك ًمِؾص  َمْضَجَعَؽ وَمتََقض 

 .   (3)«اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَؾْؿُت َوضْمِفل إًَِمقَْؽ... ىُمِؾ:

يمػاه ذًمؽ اًمقضقء: ٕن  اومنن يمان متقضئً »: $ىمال اًمـ قوي 

د اًمـقم قمغم ـمفارة خماومة أن يؿقت ذم ًمقؾتف, وًمقؽقن أصدق اعمؼصق

 .(4)«طان سمف ذم مـامف, وشمرويعف إياهشـقًمرؤياه, وأبعد مـ شمؾعب اًم

                                                                 

 .اإلكاء وإيؽاء اًمسؼاء..(, سماب إمر سمتغطقة 2015عمسؾؿ , طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (1)

 .شُمؽَمُك اًمـاُر ذم اًمبقت قمـَد اًمـقم (, سماب 6293ٓاكظر اًمػتح, طمديث ) (4)

 (.2710مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 247رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(, سماب ما يؼقل قمـد اًمـقم وأظمذ اعمضجع2710عمسؾؿ, طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (2)
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 هفع الفساش كبل الاططجاع عليه.( 4

ـ ة ىمبؾ اًمـقم أن يـػض مـ أراد اًمـقم ومراؿمف سمداظمؾة إزاره  ومِؿـ اًمسُّ

ىمال: ىمال اًمـ بلُّ   ڤريرة حلديث أيب ه: صمالث مرات, ويسؿه اهلل شمعامم

َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص ؿِمِف وَمْؾقَـُْػْض ومَِراؿَمُف سمَِداظِمَؾِة إَِزاِرِه, وَمِنك ُف  إَِذا َأَوى َأطَمُديُمْؿ إمَِم ومَِرا

 .(1)«صُمؿ  َيُؼقُل: سمِاؾْمِؿَؽ َربه َوَضْعُت ضَمـْبِل... ,َيْدِري َما ظَمَؾَػُف قَمَؾقْفِ 

ؿَمُف وَمْؾقَـُْػْضُف سمَِصـَِػِة صَمْقسمِِف صَماَلَث إَِذا ضَماَء َأطَمُديُمْؿ ومِرَ » وذم رواية: ا

اٍت...  .(2)«َمر 

وَمْؾقَلظُْمْذ َداظِمَؾَة إَِزاِرِه،  إَِذا َأَوى َأطَمُديُمْؿ  إمَِم ومَِراؿِمِف،» وقمـد مسؾؿ:

, وداظمؾة اإلزار, ويمذًمؽ صـػة (3)«وَمْؾقَـُْػْض هِبَا ومَِراؿَمُف، َوًْمقَُسؿه اّلّلَ...

  ظمؾ اًمذي يكم اجلسد.اًمثقب, هل: ـمرومف اًمدا

م, يتبلم   , ازار صمالصمً اًمػراش سمداظمؾة اإلأن  اًمسـ ة كػض ومِؿام  شمؼد 

 قمـد اًمـ ػض.  واًمتسؿقة

َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمـ بّل  وذم احلديث سمقان احلؽؿة مـ اًمـ ػض, وهل: وَمِنك ُف 

 , ومرسمام ظمؾػف قمغم ومراؿمف ما يمذيف.«َيْدِري َما ظَمَؾَػُف قَمَؾقْفِ 

                                                                 

 (.2714)مسؾؿ سمرىمؿ و(, 6320رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.7393رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2714رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ن يؽقن كػضف سمداظمؾة اًمثقب, ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ ىمال وإومضؾ أ

, $خ اسمـ ضمؼميـ شـقء أن يـػض اًمػراش, ومـفؿ اًمؿمـلء, وأهؿ ؿمـلسملي 

ـًما اؾمتعامل داظمؾة اإلزار، سمؾ ًمق كػض اًمػراش ؿمـروًمقس » طمقث ىمال:

 .(1)«يمؾف, أو كػضف سمعاممة أو كحقها، طمصؾ اعمؼصقد

ّمِ ألاًمن. (5 ِ
ّ

 الىىم على الض

د ألاًمن.وطع ًد (6
َّ
 ه اليمنى جحت الخ

ـ تلم: ، َأن  رؾمقل  ڤطمديث اًمؼَماء سمـ قَماِزٍب  ويدل  قمغم هاشملم اًمسُّ

اَلة,» ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل  ْل ُوُضقَءَك ًمِؾص  صُمؿ  اْضَطِجُع  إَِذا َأظَمْذَت َمْضَجَعَؽ وَمَتَقض 

, صُمؿ  ىُمِؾ: ـِ َؽ إَجَْؿ  . (2)«.ِفل إًَِمقَْؽ..اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَؾْؿُت َوضْم  قمغَم ؿِمؼه

ْقِؾ ملسو هيلع هللا ىلص يَماَن اًمـ بِلُّ » ىمال: ڤوطمديث طمذيػة  ـْ اًمؾ  إَِذا َأظَمَذ َمْضَجَعُف ِم

ِه.. يَماَن إَِذا َأَوى  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » :ڤوقمـ اًمؼَماء  .(3)«.َوَضَع َيَدُه حَتَْت ظَمده

هِ  ؿِمِف َوَضَع َيَدُه اًْمُقْؿـَك حَتَْت ظَمــده  .(4)«إمَِم وِمَرا

  .كساءة أذكاز الىىم( 7

ـ ة:  وًمؾـقم أذيمار مـ اًمؽتاب, واًمسُّ

                                                                 

 .(2693)ذم مقىمعف ومتقى ًمف  (1)

 (.2710مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 247رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.6314رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.18672رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)
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  فِوي الكتاب:( 1

  .ؾمـلىمراءة آية اًمؽر -أ

ُـّ ىمراءة آية اًمؽر ـ اًم قمـد اًمـقم: ؾمـلُيَس  طان طمتك يصبح.شـقومػقفا طمػظ ًمف م

ق مـ اًمزيماة , وهق ذم سـرمع اًمذي ي ڤىمصة أيب هريرة : ويدّل قمؾقف

ة يشؽق احلاضمة واًمعقا قمغم  ڤومؾام يمررها اًمثاًمثة قمزم أبق هريرة  ل,يمؾ مر 

ُ هِبَا, ىُمْؾُت: َما  ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصرومع أمره ًمؾـ بله  اَمٍت َيـَْػُعَؽ اّلل 
َدقْمـِل ُأقَمؾهْؿَؽ يَمؾِ

ْ آَيَة اًْمُؽرْ  ُهَق؟ ىَماَل: ؿِمَؽ وَماىْمَرأ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) ؾمـلإَِذا َأَوْيَت إمَِم وِمَرا

َيَة, وَمِنك   (ہ ْٔ تَِؿ ا َٓ َيْؼَرسَمـ َؽ طَمت ك ََتْ  طَماوِمٌظ, َو
ِ
ـْ اّلل  َل قَمَؾْقَؽ ِم ـْ َيَزا َؽ ًَم

 ؿمـق
ِ
َطاٌن طَمت ك شُمْصبَِح, وَمَخؾ قُْت ؾَمبِقَؾُف وَمَلْصَبْحُت, وَمَؼاَل زِم َرؾُمقُل اّلل 

 َزقَمَؿ َأن ُف ُيَعؾهُؿـِل  «َك اًْمَباِرطَمَة؟ؾمـػمُ َما وَمَعَؾ أَ »:ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ىُمْؾُت: َيا َرؾُمقَل اّلل 

ُ هِبَا, وَمَخؾ ْقُت ؾَمبِقَؾُف ىَماَل:يَمؾِ  ىُمْؾُت: ىَماَل زِم إَِذا  «َما ِهَل؟» اَمٍت َيـَْػُعـِل اّلل 

ؿِمَؽ وَماىْمَرأْ آَيَة اًْمُؽرْ  َيَة:  ؾمـلَأَوْيَت إمَِم وِمَرا ْٔ تَِؿ ا هِلَا طَمت ك ََتْ ـْ َأو  ڻ ۀ ۀ )ِم

 , (ہ ہ ہ ہ
ِ
ـْ اّلل  َل قَمَؾقَْؽ ِم ـْ َيَزا َٓ َيْؼَرسَمَؽ  َوىَماَل زِم: ًَم طَماوِمٌظ, َو

, وَمَؼاَل اًمـ بِلُّ ؿمـلَطاٌن طَمت ك شُمْصبَِح, َويَماُكقا َأطْمَرَص ؿمـق  قَمغَم اخْلػَْمِ
ٍ
َأَما » :ملسو هيلع هللا ىلصء

ـْ َُتَاـمُِب ُمـُْذ صَماَلِث ًَمقَاٍل َيا َأبَا ُهَرْيَرَة؟  إِك ُف ىَمْد َصَدىَمَؽ َوُهَق يَمُذوٌب, شَمْعَؾُؿ َم

, ىَماَل: َذاَك  َٓ  .(1)«َطانٌ ؿمـقىَماَل: 

                                                                 

ــ اًمؽؼمى سمرىمؿ (, ووصؾف اًمـسائل ذم اًمس2311رواه اًمبخاري معؾؼا سمرىمؿ ) (1)

(10795.) 
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 ىمراءة أيتلم إظمػمشملم مـ ؾمقرة اًمبؼرة. -ب

ـْ ىَمَرأَ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤحلديث أيب مسعقد إنصاري  َم

ـْ آظِمِر ؾُمقَرِة اًْمبََؼَرةِ، ذِم ًَمقَْؾٍة، يَمَػتَاهُ  وأيتان مـ آظمر  ,(1)«َهاشَملْمِ أَيتلَْمِ ِم

ُيؼال ذم   وضمف اخلصقص, وإكام ِذيمرٌ قمغم ؾمقرة اًمبؼرة ًمقستا مـ أذيمار اًمـ قم

ر ذًمؽ قمـد كقمف, ومؾقؼرأمها طمقـئذ.   اًمؾقؾ, ومؿـ مل يؼرأمها سماًمؾقؾ, وشمذيم 

 :واظمُتؾػ ذم معـك )يَمَػَتاُه(

  .طانشـقيمػتاه مـ اًم وىمقؾ: .يمػتاه مـ ىمقام اًمؾقؾ ومؼقؾ:

 .(2) $وُيتؿؾ اجلؿقع يمام ىمال اًمـ قوي  .يمػتاه مـ أومات وىمقؾ:

ؾمقرة اإلظمالص ,واعمعقذشملم, واًمـػث هبا ذم اًمَؽػ لم, صمؿ  ىمراءة -ج

ات.  مسح اجلسد هبام صمالث مر 

إَِذا َأَوى إمَِم ومَِراؿِمِف يُمؾ  ًَمقَْؾٍة  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن » :ڤطمديث قمائشة  :ويدّل قمؾقف

قِْف, صُمؿ  َكَػَث ومِقِفاَم, ٿ ٿ ٹ ) وَ  (ٱ ٻ ٻ ٻ)وَمَؼَرأَ ومِقِفاَم  مَجََع يَمػ 

ـْ ضَمَسِدِه, َيْبَدُأ  (ڇ ڇ ڍ ڍ) وَ  (ٹ صُمؿ  َيْؿَسُح هِباَِم َما اؾْمَتَطاَع ِم

اٍت  ـْ ضَمَسِدِه, َيْػَعُؾ َذًمَِؽ صَماَلَث َمر   .   (3)«هِباَِم قَمغَم َرْأؾِمِف َوَوضْمِفِف َوَما َأىْمَبَؾ ِم

اسمؼ: ـ ة يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل  وُيستػاد مـ احلديث اًمس  يمان ُيَطبهؼ هذه اًمسُّ

                                                                 

 (.807مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 4008رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

شمقؿ ؾمقرة اًمبؼرة...() :(, سماب808عمسؾؿ, طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (4)  .ومضؾ اًمػاحتة وظمقا

 (.5017رواه اًمبخاري ) (1)
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ـ ة ومنكف «يُمؾ  ًَمْقَؾةٍ »: ڤشة ًمقؾة: ًمؼقل قمائ , وأن  َمـ أراد شمطبقؼ هذه اًمسُّ

جيؿع يمػقف, صمؿ يـػث ومقفام سماإلظمالص واعمعقذشملم, صمؿ يؿسح ما اؾمتطاع 

ات. امـ ضمسده, مبتدئً   سمرأؾمف ووضمفف, ويػعؾ ذًمؽ صمالث مر 

ٕن  )اًمتػؾ( ٓ  )اًمـ ػخ(, وهق أظمػ مـ )اًمتػؾ(: )اًمـ ػث( ؿمبقف سمـو

 .(1)وىمقؾ: إن اًمـػث هق اًمتػؾ ء مـ اًمريؼ,ؿمـلمعف  يؽقن إٓ

أن  فماهر احلديث يدّل قمغم أن  اًمـ ػث يؽقن  ذم احلديث إؿمؽال, وهق:

   ومام ومائدة )اًمـػث( طمقـئٍذ؟ىمبؾ اًمؼراءة, 

 مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ يرى شمؼديؿ )اًمـػث( قمغم اًمؼراءة: ًمظاهر احلديث,

, ومـفؿ مـ $خ إًمباين شـقًمومنكف سمدأ سماًمـػث, صمؿ اًمؼراءة وهق اظمتقار ا

هذا اعمـػقث,  ٕن  اًمؼميمة إكام شمؽقن ذم يرى أن  اًمـػث يؽقن سمعد اًمؼراءة :

  .أو اًمريؼ سمعدما اظمتؾط سماًمؼرآن

 ضـلٓ شمؼت , وذيمر أن  )صُمّؿ($خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقوهق اظمتقار 

ة, صمؿ يؿسح, صمؿ يؼرأ »: $, ومؼال ااًمؽمشمقب أطمقاكً  صمؿ  ,وفماهره: أنف يؼرأ مر 

 وَ  (ٿ ٿ ٹ ٹ) وَ  (ٱ ٻ ٻ ٻ) يؿسح, يمؾ واطمدة حلاهلا:

صمؿ يؿسح, هذا  اصمؿ يؿسح, صمؿ يعقدها مجقعً  ,امجقعً  (ڇ ڇ ڍ ڍ)

أن اًمـػث سمعد اًمؼراءة, و)صمؿ(  -واهلل أقمؾؿ-كص احلديث, واًمذي يظفر 

                                                                 

اكظر: ًمسان اًمعرب, مادة )كػث(, واكظر اًمـفاية ذم همريب احلديث ٓسمـ إثػم, مادة  (1)

 .)كػث(
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 اًمؽمشمقب. ضـلٓ شمؼت اأطمقاكً 

 وىمد مر  قمؾقـا ىمقل اًمشاقمر:

نننن َس  ََ نننن َس َدنننن َّ  ََ َا   أَبنننن  إنَّ َمنننن

 

ننَ ب ننُّ   نن   ننُّ   ** نن َس مع ََ  دنن  

أن  هذا اًمريؼ اًمذي اظمتؾط سماًمؼراءة هق اًمذي  واحلؽؿة مـ ذًمؽ: 

 .(1)شمؽقن ومقف اًمؼميمة, واًمظاهر أن  اعمسح يؽقن مـ ومقق اًمثقاب

يَماَن » :ڤورسمام يشفد ًمذًمؽ رواية اًمبخاري إظمرى: ىماًمت قمائشة 

 
ِ
ُ َأطَمٌد, إَِذا َأَوى إمَِم وِمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اّلل  ْقِف سمُِؼْؾ ُهَق اّلل  ؿِمِف َكَػَث ذِم يَمػ  ا

ـْ ضَمَسِدِه, ىَماًَمْت  قًعا, صُمؿ  َيْؿَسُح هِبِاَم َوضْمَفُف َوَما سَمَؾَغْت َيَداُه ِم
َذشَملْمِ مَجِ َوسمِاعْمَُعقه

 .   (2)«قَماِئَشُة: وَمَؾام  اؿْمَتَؽك يَماَن َيْلُمُريِن َأْن َأوْمَعَؾ َذًمَِؽ 

دّل قمغم أن  اًمـػث سماًمسقر كػسفا ٓ ىمبؾفا, وأوماد هذا ومظاهر احلديث ي

ـ ة, طمقث إكف  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث طمرص اًمـ بّل  طمتك إذا مرض  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم هذه اًمسُّ

, وضماء ذم اًمصحقحلم ما يدّل قمغم أن  اًمـػث ڤيػعؾ ذًمؽ سملمره ًمعائشة 

: ڤ, ومعـ قمائشة اإذا اؿمتؽك وضمعً  اهبا ًمقس ومؼط قمـد اًمـ قم, وإكام أجًض 

 َأن  رَ »
ِ
َذاِت َوَمَسَح قَمـُْف  ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقَل اّلل  يَماَن إَِذا اؿْمَتَؽك َكَػَث قَمغَم َكْػِسِف سمِاعْمَُعقه

َذاِت  َ وِمقِف ـَمِػْؼُت َأنِْػُث قَمغَم َكْػِسِف سمِاعْمَُعقه ِذي شُمُقذمه سمَِقِدِه وَمَؾام  اؿْمَتَؽك َوضَمَعُف اًم 

                                                                 

عمؽتبة ذم ا ,(, سماب ومضؾ اعمعقذات, اًمطبعة اعمصـرية6/60) ؿمـرح اًمبخاري ًمشـقخـا (1)

 .اًمشامؾة

 (.5748رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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تِل يَماَن َيـِْػُث َوَأْمَسُح سمِقَِد اًمـ بِله  وَأمَسُح سمَِقِدِه » , وذم رواية:(1)«قَمـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاًم 

 .(2)«رضماء سمريَمتفا

  ىمراءة ؾمقرة اًمؽاومرون. -د

اىْمَرأْ » ىمال ًمـقومؾ: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بل   :ڤحلديث قمْرَوة سمـ كْقوَمؾ قمـ َأبِقف 

ـَ اًم (ٱ ٻ ٻ) َءٌة ِم َا سَمَرا  .(3)«كِ شـرصُمؿ  َكْؿ قَمغَم ظماَِتَتَِفا, وَمِنهن 

ة أطماديث صحقحة: مـفا ذم  :$ىمال اسمـ طمجر  اًمؼراءة قمـد اًمـقم قِمد 

م ذم اًمَقيَماًمة وهمػمها، ؾمـلذم ىمراءة آية اًمؽر ڤطمديث أيب هريرة  , وىمد شمؼد 

م ذم  ڤ وطمديث اسمـ مسعقد أيتان مـ آظمر ؾمقرة اًمبؼرة, وىمد شمؼد 

ٻ  ٱ)اىْمَرأْ » :ڤومضائؾ اًمؼرآن، وطمديث قمروة سمـ كقومؾ قمـ أبقف 

َ  (ٻ ـَ اًم تَِفا,صُمؿ  َكْؿ قَمغَم ظماَِت َءٌة ِم َا سَمَرا  .(4)«..ِك.شـروَمِنهن 

ت أدعيت كثيرة,( 2
َّ
ى  منها: ومن السُّ

 . (5)«سمِاؾْمِؿَؽ اًمؾ ُفؿ  َأُمقُت َوَأطْمقَا» -أ

                                                                 

 (.2192مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 4439رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2192مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5016رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

(, 3403اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 5055داود سمرىمؿ )أبق و(, 21934رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

ـف إًمباين  .$ وطمس 

ذ واًمؼراءة قمـد اًمـقم. :(, سماب6319اًمػتح, طمديث ) (2)  اًمتعقُّ

 .ڤمـ طمديث طمذيػة  .(6324رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (3)
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إِْن َأطْمقَقْتََفا  َوَأنَْت شَمَقوم اَها, ًَمَؽ مَمَاهُتَا َوحَمْقَاَها, سـلاًمؾ ُفؿ  ظَمَؾْؼَت َكػْ » -ب

 .(1)«اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَلُخَؽ اًْمَعاومِقَةَ  إِْن َأَمت َفا وَماهْمِػْر هَلَا,وَ  وَماطْمَػْظَفا،

َْرِض َوَرب  اًْمَعْرِش اًْمَعظِقِؿ,» -ج اَمَواِت َوَرب  ٕا َرسم ـَا َوَرب   اًمؾ ُفؿ  َرب  اًمس 

,ؿمـليُمؾه 
ٍ
ـْ  ِؾ َواًْمُػْرىَماِن,َوُمـِْزَل اًمت ْقَراةِ َواإِلكِْجق وَماًمَِؼ احْلَبه َواًمـ َقى, ء أقَُمقُذ سمَِؽ ِم

 َأنَْت آظِمٌذ سمِـَاؿمـليُمؾه  ؿمـر
ٍ
ُل وَمَؾقَْس ىَمبْؾََؽ صـقء َو  ٌء, َوأَنَْت ؿمـلتِِف, اًمؾ ُفؿ  أَنَْت ٕا

ظِمُر وَمَؾقَْس سَمْعَدَك  ـُ ؿمـلٌء, َوأَنَْت اًمظ اِهُر وَمَؾقَْس وَمْقىمََؽ ؿمـلٔا
ٌء, َوأَنَْت اًْمبَاـمِ

ـَ اًْمَػْؼرِ ؿمـل وَمَؾقَْس ُدوكََؽ  ـَ َوَأهْمـِـَا ِم ْي  .(2)«ٌء, اىمِْض قَمـ ا اًمد 

 سـلسمِاؾْمِؿَؽ َربه َوَضْعُت ضَمـْبِل َوسمَِؽ َأْروَمُعُف إِْن َأْمَسْؽَت َكػْ » -د

احِلِلمَ  ,وَماْرمَحَْفا  .(3)«َوإِْن َأْرؾَمْؾتََفا وَماطْمَػْظَفا سماَِم حَتَْػُظ سمِِف قِمَباَدَك اًمص 

 » -ـه
ِ
ـْ َٓ يَماذِمَ ًَمُف   اًم ِذي َأـْمَعَؿـَا َوؾَمَؼاَكا، يََمَػاَكا َوآَواَكا,احْلَْؿُد ّلّل وَمَؽْؿ مِم 

 ڤمـ طمديث أنس رواه مسؾؿ . «َوَٓ ُمْمِوي
ِ
يمان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: َأن  َرؾُمقَل اّلّل

...»أوى إمم ومراؿمف ىمال: 
ِ
 .(4)«احْلَْؿُد ّلّل

 ؿمـري دومع قمـا أ-( َويَمَػاَكا)» ذم حتػة إطمقذي: $ىمال اعمباريمػقري 

رزىمـا  أي–( َوآَواَكاطماضماشمـا, ) ضـك, أو يمػك مفامشمـا، وىم-اعممذيات

                                                                 

 .ڤمـ طمديث اسمـ قمؿر  .(2712رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ(. مـ طمديث أيب هريرة 2713رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 .ڤ(. مـ طمديث أيب هريرة 2714مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6302رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2715رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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 .(1)«, وهق ل ًمـا احآوي-مسايمـ

. رواه أمحد مـ طمديث اًمؼماء (2)«اًمؾ ُفؿ  ىمِـِل قَمَذاسمََؽ َيْقَم شَمبَْعُث قِمبَاَدكَ » -و

ِه َوىَماَل:يَماَن إَِذا َكاَم َوَضَع َيَدُه اًْمقُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » :ڤ  ,«... ْؿـَك حَتَْت ظَمده

 .(3)ڤوصححف إًمباين, ورواه أمحد, واًمؽممذي مـ طمديث طمذيػة 

 اوصمالصملم, واًمتؽبػم أرسمعً  ا, واًمتحؿقد صمالصمً وصمالصملم اصمالصمً  اًمتسبقح -ز

 .وصمالصملم

 .وهلذا أثر قمظقؿ قمغم ىمائؾف ومفق يعطقف ىمقة ذم يقمف

طَمك  َأن  وماـمؿة : ڤطمديث قَمكِم  :ويدّل قمؾقف ـَ اًمر  اؿْمَتَؽْت َما شَمْؾَؼك ِم

ؾَمْبٌل, وَماْكَطَؾَؼْت وَمَؾْؿ دَمِْدُه, َوًَمِؼَقْت قَماِئَشَة,  ملسو هيلع هللا ىلصذِم َيِدَها, َوَأتَك اًمـ بِل  

هْتَا, وَمَؾام  ضَماَء اًمـ بِلُّ   وَماـمَِؿَة إًَِمْقَفا, ملسو هيلع هللا ىلصوَمَلظْمؼَمَ
ِ
شْمُف قَماِئَشُة سمَِؿِجلء وَمَجاَء  َأظْمؼَمَ

قَمغَم » :ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؼاَل اًمـ بِل  وَمَذَهْبـَا َكُؼقُم, ْقـَا, َوىَمْد َأظَمْذَكا َمَضاضِمَعـَا,إًِمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِلُّ 

َأَٓ »: وَمَؼَعَد سَمْقـَـَا طَمت ك َوضَمْدُت سَمْرَد ىَمَدِمِف قَمغَم َصْدِري, صمؿ  ىَماَل  «َمَؽاكُِؽاَم 

َا اّلّلَ َأْرسَمعً مِم ا ؾَمَلْختاَُم؟ إَِذا َأظَمْذَُتَا َمَضاضِمَعؽُ  ا ُأقَمؾهُؿُؽاَم ظَمػْمً   ااَم، َأْن شُمَؽؼمه

ـْ  اَوصَماَلصملَِم, َوحَتَْؿَداُه صَماَلصمً  اَوصَماَلصملَِم, وشُمَسبهَحاُه صَماَلصمً  َوصَماَلصملَِم, وَمُفَق ظَمػْمٌ ًَمُؽاَم ِم

                                                                 

 .ما ضماء ذم اًمدقماء إذا أوى إمم ومراؿمف :(, سماب3396حتػة إطمقذي, طمديث ) (1)

 (.2/869, وصححف إًمباين )صحقح اجلامع (18660رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

, وصححف إًمباين )صحقح (3398اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 23244رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.2/869اجلامع 
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ـَ اًمـّبله » :ڤىمال قمكمٌّ  وذم رواية: .(1)«ظَماِدمٍ   ملسو هيلع هللا ىلصَما شَمَريْمُتُف ُمـُْذ ؾَمِؿْعُتُف ِم

لمَ  لَم؟ ىَماَل: َوَٓ ًَمْقَؾَة ِصػه  .(2)«ىِمقَؾ ًَمُف: َوَٓ ًَمْقَؾَة ِصػه

ـ ة, ومػل شمؾؽ اًمؾقؾة اًمتل  ة طمرصفؿ قمغم اًمسُّ وذم هذا دًٓمة قمغم ؿِمد 

ًٓ   ڤيمان ومقفا قمكم  وذم هذا , ڤسماعمعريمة, وسمصػتف ىمائد ضمقشف  مشغق

 ًٓ ـ ة عمـ معف, إٓ أن  ذًمؽ مل  ا: ًمؽقكف مرضمعً أؿمدُّ اكشغا يشغؾف قمـ هذه اًمسُّ

ـَـ حُمَتج   ط سمؽثػم مـ اًمسُّ سمام دون ذًمؽ سمؽثػم,  ااًمعظقؿة, ومامذا يؼقل مـ ومر 

ـ ة مـ همػم ؿماهمؾ يشغؾف, وًمؽـ  اوأقمظؿ مـف طمرماكً  مـ طُمِرم شمطبقؼ اًمسُّ

 .-رطمؿ اهلل طماًمـا-داؤه ىمؾبف اًمذي همػؾ, ومُحرم إدراك يمثػم مـ اًمػضائؾ

ْضُت َأْمِري إًَِمقَْؽ, َؾْؿُت َوضْمِفل إًَِمقَْؽ,اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْم » -ح َوَأْخَجْلُت  َووَمق 

آَمـُْت  َرهْمَبًة َوَرْهَبًة إًَِمقَْؽ َٓ َمْؾَجَل َوَٓ َمـَْجا ِمـَْؽ إِٓ  إًَِمقَْؽ, فَمْفِري إًَِمقَْؽ,

 . (3)«سمِِؽَتاسمَِؽ اًم ِذي َأنَْزًْمَت, َوسمِـَبِقهَؽ اًم ِذي َأْرؾَمْؾَت 

إَِذا َأظَمْذَت » ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقَل اّلّل  ڤ ؼماء سمـ قَماِزبمـ طمديث اًم

، صُمؿ   ـِ َؽ إَجَْؿ اَلة, صُمؿ  اْضَطِجـُع قمغَم ؿِمؼه ْل ُوُضقَءَك ًمِؾص  َمْضَجَعَؽ وَمَتَقض 

: ملسو هيلع هللا ىلص, وذم آظمر احلديث ىمال اًمـ بلُّ «اًمؾ ُفؿ  إيِنه َأؾْمَؾْؿُت َوضْمِفل إًَِمقَْؽ... ىُمِؾ:

ـ  » ـْ ًَمقَْؾتَِؽ، ُمت  َوَأنَْت قَمغَم اًْمِػْطَرةِ  َواضْمَعْؾُف ـْ آظِمِر يَماَلِمَؽ, وَمِنْن ُمت  ِم  .«ِم

                                                                 

 (.2727مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3705رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2727مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5362رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2710مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 247رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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 .«َوإِْن َأْصبَْحَت، َأْصبَْحَت قَمغَم ظَمػْمِ »وذم رواية عمسؾؿ: 

يمر آظمر وذم هذا احلديث سمقان ؾُمـ ة أظمرى, وهل : أن جيعؾ هذا اًمذه

ر قمؾقف أْن مات مـ ء يتؽؾ ؿ ومقف ىمبؾ كقمف, وومقف ضمائزة قمظقؿؿمـل ة ومقام ًمق ىُمده

ـ ة قمغم ِمؾ ة -ًمقؾتف, ومنكف يؽقن ممـ مات قمغم اًمػطرة  أي أنف مات قمغم اًمسُّ

, وإن أصبح ومنكف أصبح قمغم ظمػم ذم رزىمف, وقمؿؾف, -طمـقػا ڠإسمراهقؿ 

 .-واهلل أقمؾؿ-وهل يمؾؿة ؿمامؾة شمشؿؾ ما ؾمبؼ وهمػمه 

ٍؾ قمظقؿ, امتـ سمف اًمعكم ذيمٌر هق ؾمبٌب ذم ومضًمقف: إومما جيدر اًمتـبقف 

, وهق ما ضماء ذم صحقح اًمبخاري, مـ طمديث -ضمؾ  ضمالًمف- اًمعظقؿ

ؾْمتِْغَػاِر َأْن شَمُؼقَل:ؾمـق» :ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـ بله   ڤؿمداِد سمـ أْوس  ِٓ اًمؾ ُفؿ  َأنَْت  ُد ا

ٓ  َأنَْت ظَمَؾْؼَتـِل َوَأنَا قَمْبُدَك َوَأنَا قَمغَم قَمْفِدَك َووَ  َٓ إهَِلَ إِ قْمِدَك َما اؾْمَتَطْعُت َريبه 

ـْ  َما َصـَْعُت َأبُقُء ًَمَؽ سمِـِْعَؿتَِؽ قَمكَم  َوَأبُقُء ًَمَؽ سمَِذْكبِل وَماهْمِػْر  ؿمـرَأقُمقُذ سمَِؽ ِم

ـْ اًمـ َفاِر ُمقىمِـًا هِبَا وَماَمَت  ـْ ىَماهَلَا ِم ٓ  َأنَْت, ىَماَل: َوَم ُكقَب إِ َٓ َيْغِػُر اًمذُّ زِم وَمِنك ُف 

ـْ َيْقِمِف  ـٌ  سـلىَمبَْؾ َأْن ُيؿْ ِم
ـْ اًمؾ قِْؾ َوُهَق ُمقىمِ ـْ ىَماهَلَا ِم ـْ َأْهِؾ اجْلَـ ِة, َوَم وَمُفَق ِم

ـْ َأْهِؾ اجْلَـ ةِ   .(1)«هِبَا وَماَمَت ىَمبَْؾ َأْن ُيْصبَِح وَمُفَق ِم

وقمؾقف ومؾقحرص اًمعبد قمغم إدراك هذا اًمػضؾ اًمعظقؿ سماعمحاومظة قمغم 

ـمف, وهق اإليؼان سمام ؿمـرمع مراقماة  قؾتف,ؾ ذم يقمف وًمضـقهذا اًمدقماء اًمػ

                                                                 

 (.6306رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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يؼقًمف مـ يمؾامت: ًمقػقز سمجـ ة قمرضفا إرض واًمسؿقات, ومفذا اًمدقماء 

 .-مـ ومضؾف كسلل اهلل شمعامم- مـ أؾمباب دظمقل اجلـ ة

ن فيما ًساه الىائم
َ
 .ُسن

ه اًمـائؿ  ٓ خيؾق مـ صمالث أطمقال ضماءت ذم طمديث أيب هريرة ما يرا

 قمـد مسؾؿ: ڤ

  , وهلا آداب ؾمتليت.۵ مـ اهللى شـرسمهل احلة, ورؤيا ص -1

 اًمعبد إذا امتثؾ آداهبا وؾمتليت. ضـر, وًمـ شمطانشـقزيـ, وهل مـ اًمرؤيا حَت  -4

 ء.شـل, ومؾقست سمث سمف كػسف ىمبؾ كقمفأن يرى ما طمد   -1

ا أن يظؾ يقمف يؼقم اء دمعؾف ؿمـقما يرى اًمـائؿ ذم مـامف أ ا ويمثػمً  إم 

 ما جيعؾ اًمعبد دائاًم  ملسو هيلع هللا ىلصوذم ؾُمـ ة اًمـ بلُّ  ,اىمؾؼً  امً , أو يظؾ مفؿقاورً سـرم

, ملسو هيلع هللا ىلصقمغم أج ة طمال, وأي مرأى رآه, وًمؽـفا اًمغػؾة قمـ ؾُمـ ة اًمـ بّل  امطؿئـً 

ممّـ يرى ما يؽره يؼؾؼ, ويبذل ىمصارى ضمفده ًمؾقصقل إمم  ا ومتجد يمثػمً 

ٍ ُيَعؼمه ًمف  قر اًمسؾػ ن قمغم ظمالف قمصوذم زمـ يمثر ومقف اعمعؼمه -ما رآه معؼمه

, ورسمام وضمدت ذًمؽ اًمرائل يصؾ سمف احلد: ٕن يسلل قمـ -اًمػاضؾة

ك مـ يعؼمه ًمف سملن يطؿئـف, مع ضمزمف سمصقاب ما ىمد صـقشمػا ؾ، ورسمام شمرضم 

وًمقس هذا مقـمـ ذيمرها, -ُيعؼم  ًمف إمم همػم ذًمؽ مـ اعمحاذير ذم هذا إمر 

, ومـ -(ا َتفؾيا صاطمب اًمرؤيمـفا ذم رؾماًمٍة أؾمؿقتفا ) ائً ؿمـقوىمد ذيمرت 
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ذم ذًمؽ مل يصبف ذًمؽ اهلؾع, واخلقف: إليؼاكف  ملسو هيلع هللا ىلصقمرف ؾُمـ ة اًمـ بّل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمػضائؾ هدي ظمػم اعمرؾمؾلم 

ٍَُ فٙ ْزا انثاب, يا جاء فٙ ْزِ األدادٚس:فً  ٍ انضُّ

ىَماَل وَمَؾِؼقُت  إِْن يُمـُْت ََٕرى اًمرْؤَيا َُتِْرُضـِل, ىمال: ڤقمـ أيب ؾمؾؿة 

ؤَيا وَمُتْؿِرُضـِل, طَمت ك ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل َأبَا ىَمَتاَدَة, وَمَؼاَل  : َوَأنَا يُمـُْت ََٕرى اًمرُّ

 
ِ
, وَمِنَذا َرَأى َأطَمُديُمْؿ َما ُُيِبُّ وماََل » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل

ِ
ـَ اّلّل احِلَُة ِم ْؤَيا اًمص  اًمرُّ

ـْ َيَس  , َوإِْن َرَأى َما َيْؽَرُه وَمْؾقَْتِػْؾ قَم ـْ ُُيِبُّ ْث هِبَا إِٓ  َم ْذ ااِرِه صَماَلصمً ُُيَده ، َوًْمقَتََعق 

ـْ   ِم
ِ
ْث هِبَا َأطَمدً ؿمـرَطاِن وَ شـقاًم ؿمـرسمِاّلّل ـْ شمَ  اَها, َوَٓ ُُيَده َا ًَم  .«هُ ضـروَمِنهن 

ـْ اجْلََبِؾ, َوإِنْ » وىمال أبق ؾَمَؾؿة: ْؤَيا َأثَْؼَؾ قَمكَم  ِم ََرى اًمرُّ َٕ وَماَم ُهَق  يُمـُْت 

ٓ  َأْن ؾَمِؿْعُت َهَذا احْلَدِ   .(1)«يَث وَماَم ُأبَاًمِقَفاإِ

ـْ اًم» وذم رواية: , َواحْلُُؾُؿ ِم
ِ
ـْ اّلل  احِلَُة ِم ْؤَيا اًمص  وَمِنَذا طَمَؾَؿ  َطاِن,شـقاًمرُّ

اوُمُف وَمْؾقَبُْصْؼ  ـْ  َأطَمُديُمْؿ طُمُؾاًم خَيَ  ِم
ِ
ْذ سمِاّلل  ـْ َيَساِرِه َوًْمقَتََعق  َٓ ؿمـرقَم َا  َها وَمِنهن 

 .(2)«هُ ضـرشمَ 

َماُن مَلْ شَمَؽْد » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـ بله  ڤرة وقمـ أيب هري َب اًمز  إَِذا اىْمؽَمَ

َوُرْؤَيا اعْمُْسؾِِؿ ضُمْزٌء  ,اُرْؤَيا اعْمُْسؾِِؿ شَمْؽِذُب, َوَأْصَدىُمُؽْؿ ُرْؤَيا َأْصَدىُمُؽْؿ طَمِديثً 

                                                                 

 .(2261مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5747ري سمرىمؿ )رواه اًمبخا (1)

 (.2261مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3292رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ـْ مَخٍْس َوَأْرسَمِعلَم ضُمْزءً  ْؤَيا صَماَلصَمٌة: وَمُرْؤَيا اِم ِة. َواًمرُّ ـَ اًمـُُّبق  احِلَِة سمُ  ِم ـَ شـراًمص  ى ِم

ـَ اًم ـٌ ِم , َوُرْؤَيا حَتِْزي
ِ
ُث اعْمَْرُء َكْػَسُف, وَمنِْن َرَأى شـقاّلّل َطاِن, َوُرْؤَيا مِم ا ُُيَده

ْث هِبَا اًمـ اَس  َأطَمُديُمْؿ َما َيْؽَرُه، ، َوَٓ ُُيَده  . (1)«وَمْؾقَُؼْؿ وَمْؾقَُصؾه

 :ملسو هيلع هللا ىلصّلّل ىمال رؾمقل ا قمـد مسؾؿ, ڤوذم طمديث ضَماسمٍِر 

ـَ اًم»  ِم
ِ
ِعْذ سمِاّلّل قَْستَ ًْم صمً شـقو َ ِذي يَماَن اَطاِن صَمالَ ـْ ضَمـْبِِف اًم  ْل قَم تََحق  قَ , َوًْم

فِ   . (2)«قَمَؾقْ

إَِذا َرَأى َأطَمُديُمْؿ » قمـد اًمبخاري: ڤوذم طمديث َأيب ؾمعقد اخلُدريه 

َ قمَ   وَمْؾقَْحَؿْد اّلل 
ِ
ـْ اّلل  َا ِم ْؤَيا ُُيِبَُّفا وَمِنهن   .(3)«َؾقَْفااًمرُّ

ؾ مـ إطماديث اًمساسمؼة:  -  وحتص 

ُـّ ًمف أن يػعؾ ما يكم: (1  أن  مـ رأى رؤيا طمسـة, ومنكف ُيَس

 ًٓ  .-ؾمبحاكف–أن ُيؿد اهلل قمؾقفا: ٕهنا مـف  :أو

 أن خيؼم هبا, وٓ خيؼم هبا إٓ مـ ُيب. :اصماكقً 

ُـّ ًمف أن يػعؾ ما يكم: وأن  مـ رأى رؤيا يؽرهفا, (2   ومنكف ُيَس

 ًٓ  .ايتػؾ, أو يـػث قمـ يساره صمالصمً  :أو

                                                                 

 (.2263رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2262رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.7045رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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سملن  ,اما رأى صمالصمً  ؿمـرومـ  طان,شـقأن يستعقذ سماهلل شمعامم مـ اًم :اصماكقً 

 .(صمالث مرات) «هاؿمـرطان ومـ شـقأقمقذ سماهلل مـ اًم» يؼقل:

ه يمام أظمؼم اًمـ بلُّ ضـرومنهنا ٓ شم ومنن ومعؾ ذًمؽ, ,آ خيؼم هبا أطمدً أ :اصماًمثً 

 ؽ سملن: وإن زاد قمغم ذًم ,ملسو هيلع هللا ىلص

ل قمـ ضمـبف اًمذي كام قمؾقف, ومنن يمان مستؾؼقً  :اراسمعً  قمغم فمفره  ايتحق 

 ومؾقـؿ قمغم ضمـبف, وهؽذا.

 أن يؼقم ومقصكمه ريمعتلم. :اظمامًس 

ؾ ىمقل أيب ىمتادة, ومثؾف أبق ؾمؾؿة  ويمقػ أهنام يريان  ڤوشملم 

 ذم ذًمؽ, ىمال أبق ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؤيا حتزهنام سمؾ َترضفام, وح ا ـمب ؼا هدي اًمـ بّل 

ٓ  »:  ڤؾمؾؿة  ـْ اجْلَبَِؾ, وَماَم ُهَق إِ ْؤَيا َأثَْؼَؾ قَمكَم  ِم َرى اًمرُّ
َ َٕ َوإِْن يُمـُْت 

ي سمؿـ هيتؿ, ,«َأْن ؾَمِؿْعُت َهَذا احْلَِديَث وَماَم ُأبَاًمِقَفا بف اًمؼؾؼ صـقوي ومحره

َا»طمقـام يرى ما َيْؽَره, أن ُيطبهؼ هذا اهلدي اًمـ بقي اًمذي ومقف سمشارة:   وَمِنهن 

 .«هضـرَٓ شمَ 

 رها ضـرقمغم سمعضفا أضمزأه ذم دومع  صـروإن اىمت» :$ىمال اًمـ قوي 

: وأمر ضـلطمت سمف إطماديث, ىمال اًمؼاصـريمام  -سمنذن اهلل شمعامم-

ًمف  ا رؤياه اعمؽروهة حتؼػمً  ضـرطان اًمذي طمشـقًمؾ ا: ـمردً اسماًمـػث صمالصمً 

ت سمف اًمقسار:اواؾمتؼذارً  ات, واعمؽروه ٕهنا حمؾ إىمذار, ، وظُمص 
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 . (1)«وكحقها, واًمقؿلم ضدها

أن  رؤيا اعمسؾؿ ضمزء مـ اًمـبقة, وأن   وُيستػاد مـ إطماديث اًمساسمؼة:

ذم اًمقؼظة, وهذا مـ شملثػم اًمصدق,  اأصدق اًمـاس رؤيا, أصدىمفؿ طمديثً 

 وسمريمتف قمغم اعمسؾؿ طمتك طمال اًمـ قم.

وأصدىمفؿ رؤيا أصدىمفؿ »ىمال اًمؼرـمبل: »: $ىمال اسمـ طمجر 

وإكام يمان يمذًمؽ: ٕن مـ يمثر صدىمف شمـقر ىمؾبف, وىمقي إدرايمف, , «اطمديثً 

حة، ويمذًمؽ مـ يمان هماًمب طماًمف  وماكتؼشت ومقف اعمعاين قمغم وضمف اًمصه

, وهذا ااًمصدق ذم يؼظتف اؾمتصحب ذًمؽ ذم كقمف ومال يرى إٓ صدىمً 

 اط, ومنكف يػسد ىمؾبف, ويظؾؿ ومال يرى إٓ َتؾقطً سمخالف اًمؽاذب واعمخؾه 

ومػمى اًمصادق ما ٓ يصح, ويرى اًمؽاذب  ادر اعمـام أطمقاكً ، وىمد يـاوأضغاصمً 

, ىمال اسمـ طمجر -واهلل أقمؾؿ -ما يصح، وًمؽـ إهمؾب وإيمثر ما شمؼدم 

ء اًمـبقة إن  :$ م أن  اًمرؤيا ٓ شمؽقن إٓ مـ أضمزا وهذا يميهد ما شمؼد 

 .(2)«صدرت مـ مسؾؿ صادق صاًمح

  

                                                                 

  .(, يمتاب اًمرؤيا2261عمسؾؿ, طمديث ) اًمـقوي ؿمـرح (1)

 .اعمـام اًمَؼقد ذم :(, سماب7017اًمػتح, طمديث ) (4)
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ُّ  يٍ اصرٛقظ تانهٛم, ُٚض  نزكش:قٕل ْزا انّ فإَّ 

ـِ اًمـ بله  ڤوهق ما ضماء ذم طمديث قُمباَدة سمـ اًمصامت   ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصقم

ـْ اًمؾ قِْؾ وَمَؼاَل:» ـْ شَمَعار  ِم َٓ  َم ُ َوطْمَدُه  ٓ  اّلل  ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف  يَؽ ًَمُف,ؿمـرَٓ إهَِلَ إِ

 ىَمِديٌر,ؿمـلاحْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾه 
ٍ
, احْلَْؿدُ  ء

ِ
 
ِ
  ّلل

ِ
, ,َوؾُمبَْحاَن اّلل  ُ ٓ  اّلل  َٓ إهَِلَ إِ  َو

, ُ َأيْمؼَمُ , صُمؿ  ىَماَل: َواّلل 
ِ
ٓ  سمِاّلل  َة إِ َٓ ىُمق  َٓ طَمْقَل َو َأْو َدقَما  اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم, َو

َل َوَصغم  ىُمبَِؾْت َصاَلشُمفُ  اؾْمُتِجقَب ًَمُف,  .(1)«وَمِنْن شَمَقض 

ـَ اًمؾقؾِ »: $ىمال اسمـ إثػم  أي هب  مـ كقمف, . «َمـ شَمعار  م

 .(2)واؾمتقؼظ

َٓ »هب  مـ كقمف: إذا ىمال  ـعموذم هذا احلديث سمشارشمان قمظقؿتان, 

 َٓ ُ َوطْمَدُه  ٓ  اّلل   ؿمـليَؽ ًَمُف, ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد َوُهَق قَمغَم يُمؾه ؿمـرإهَِلَ إِ
ٍ
ء

 َٓ , َو
ِ
, َوؾُمبَْحاَن اّلل 

ِ
 
ِ
َٓ ىَمِديٌر, احْلَْؿُد ّلل َٓ طَمْقَل َو , َو ُ َأيْمؼَمُ , َواّلل  ُ ٓ  اّلل 

إهَِلَ إِ

 
ِ
ٓ  سمِاّلل  َة إِ  .«ىُمق 

 , أو دقما ومنن  دقمقشمف مستجاسمة.«اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم »إن ىمال:  إومم:

 إن ىمام ومتقضل, وصغم  ومصالشمف مؼبقًمة. اًمثاكقة:

                                                                 

 (.1154) رواه اًمبخاري سمرىمؿ (1)

ًمسان  ا( مادة : )شمعر(, واكظر: أجًض 108اكظر: اًمـفاية ذم همريب إثر, ٓسمـ إثػم )ص (4)

 .ااًمعرب ٓسمـ مـظقر, حتت مادة : )شمعر( أجًض 
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ـ  قمؾقـا هبذه اًمػضائؾ خف اًمتقومقؼ , وكسلواعمـح وماحلؿد هلل اًمذي م

 .واإلظمالص ومقف ًمؾعؿؾ

( ذم احلديث اًمساسمؼ:  فائدة:  اظمُتؾػ ذم معـك )شمعار 

 .اًمقؼظة مع صقت :وىمقؾ .وومزع : أن  وىمقؾ .اكتبف ومؼقؾ:

 همػم ذًمؽ. :وىمقؾ .اؾمتقؼظ :وىمقؾ

م ىمقل اسمـ إثػم, ويمذا كؼؾف قمـف اسمـ مـظقر ذم ًمسان اًمعرب  وشمؼد 

ا سمؿعـك:↓  خ اإلؾمالم:ؿمـقها سـرويمذا وم ,كقمف اؾمتقؼظ, وهب  مـ , أهن 

اسمؼ:  ڤطمقث ىمال سمعد ذيمره حلديث قمبادة  $اسمـ شمقؿقة  ومؼد أظمؼم أن » اًمس 

يمان ذًمؽ ؾمبًبا  هذه اًمؽؾامت اخلؿس، إذا اومتتح هبا اعمستقؼظ مـ اًمؾقؾ يمالمف،

 .(1)«إلضماسمة دقمائف، وًمؼبقل صالشمف، إذا شمقضل سمعد ذًمؽ

 :ڤعدما أورد طمديث قمبادة ىمال سم $اسمـ سماز  خشـقها اًمسـرويمذا وم

 .(2)«-اؾمتقؼظ أي–( مـ شمعارومعـك ىمقًمف: )»

 ّٓ وهذا مـ ومضؾ اهلل شمعامم اًمقاؾمع, ومقـبغل عمـ سمؾغف هذا اًمػضؾ أ

 يػرط ومقف.

                                                                 

 (. 479/ 22جمؿقع ومتاواه )  (1)

ت ومصؾ: ومقام يشـرع ( حت43( صػحة )26جمؿقع اًمػتاوى, واعمؼآت اعمتـققمة اجلزء ) (4)

 .مـ اًمذيمر, واًمدقماء قمـد اًمـقم, واًمقؼظة
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ىمال اسمـ سمط ال: وقمد اهلل قمغم ًمسان كبقف أن  مـ » :$ىمال اسمـ طمجر 

ؽ, وآقمؽماف واإلذقمان ًمف سماعمُؾْ  ًمساكف سمتقطمقد رسمف, ااؾمتقؼظ مـ كقمف هلجً 

سمـعؿة ُيؿده قمؾقفا, ويـزهف قمام ٓ يؾقؼ سمف شمسبقحف, واخلضقع ًمف سماًمتؽبػم, 

وإذا صغم   واًمتسؾقؿ ًمف سماًمعجز قمـ اًمؼدرة إٓ سمعقكف, أنف إذا دقماه أضماسمف،

ىُمبَِؾت صالشمف، ومقـبغل عمـ سمؾغف هذا احلديث أن يغتـؿ اًمعؿؾ سمف, وخيؾص 

 . (1)«▐كقتف ًمرسمف 

ـ ة  ـَـ اعمقىمقشمةكـتفل مـ قمرض وهبذه اًمسُّ : ٕن  ما سمعدها هل اًمسُّ

قاك, وىمقل احْلَْؿُد »: ؾُمـَـ: آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم, اًمتل سمدأنا هبا وأوهلا اًمسه

 اًم ِذي َأطْمقَاَكا سَمْعَد َما َأَماشَمـَا َوإًَِمقِْف اًمـُُّشقرُ 
ِ
 
ِ
 .«ّلل

 

   

                                                                 

ـَ اًمؾقِؾ ومصغم  1154اًمػتح, طمديث ) (1)  .(, سماب: ومضِؾ َمـ شمعار  م
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 ٍَُ ْٛش انضُّ ُْٕقَٕذحانَغ ًَ 

اًمســ اًمققمقة, وهذا اًمـقع مـ اًمســ سماسمف هل اًمؼسؿ اًمثاين مـ 

واؾمع, وهق يمثػم, ومـف ما خيتؾػ سماظمتالف إطمقال, وإؿمخاص, 

 .وإمايمـ, وإوىمات

اهلل شمعامم  اًمســ اًمتل شمتؽرر ذم اًمققم واًمؾقؾة ؾمائاًل  اوؾملقمرض ضماهدً 

 اًمتقومقؼ واًمسداد. 

 سني الطعام ء في هرا القسن:شـيوأول  *

 

ٍَُ انطؼاو  ُص

ـَـ اعمقىمقشمة: ٕن إيمؾ, واًم ومل ب ىمد شـرأضع ؾُمـَـ اًمطعام ضؿـ اًمسُّ

ــ, وٕن أوىمات  ايؽقن قمارًض  ًمإلكسان ذم أي وىمت, ومقحتاج معف شمطبقؼ اًمسُّ

أوئلؽ  صـرواىمعـا اًمققم مقىمقشمة، إٓ أهنا ذم قمهماًمب إيمؾ وإن يماكت ذم 

ة ًمقست اًمصحاسمة, ويمذا اًمتاسمعلم مـ سمعدهؿ, وؾمؾػ هذه إ صـرإومذاذ قم م 

مـفؿ ىمد ٓ  ا واًمؼصد أن يمثػمً مما كجد,  ا مقىمقشمة, ومفؿ ٓ جيدون يمثػمً ذم هماًمبفا 

     قمغم أن يؽقن ًمديف ـمعام يليمؾف سمقىمت حمدد! جيد ذم يقمف ما يليمؾف ومضاًل 
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ة    ڤ يدظمؾ قمغم قمائشة ية,شـروكؼماؾمفا، وظمػم اًمب ملسو هيلع هللا ىلصومفذا كبل إم 

وَمُؼْؾُت: َيا َرؾُمقَل  ىَماًَمْت: «ٌء؟ؿمـلقِمـَْديُمْؿ  َيا قَمائَِشُة َهْؾ  » :َذاَت َيْقٍم ويؼقل

 َما قِمـَْدَكا 
ِ
 .   (1)«وَمِنينه َصائِؿٌ » ٌء, ىَماَل:ؿمـلاّلّل

  ىمال: ڤوذم طمديث أيب هريرة 
ِ
 وَمَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصضَماَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل اّلّل

ُفقٌد, وَمَلْرؾَمَؾ إمَِم سَمْعِض كَِساِئِف, وَمَؼاًَمْت: ذِ  إيِنه جَمْ ي سَمَعَثَؽ سمِاحْلَؼه َما قِمـِْدي َواًم 

ـ  ِمْثَؾ  إٓ  َماٌء, صُمؿ  َأْرؾَمَؾ إمَم ُأظْمَرى, ُف ـَ يُمؾُّ وَمَؼاًَمْت ِمْثَؾ َذًمَِؽ, طَمت ك ىُمْؾ

ـْ » ذًمَِؽ: َٓ, َواًم ِذي سَمَعَثَؽ سمِاحْلَؼه َما قِمـِْدي إِٓ  َماٌء, وَمَؼاَل: ُػ َهـَذا ضـقيُ  َم

 , اًمؾ قَْؾةَ 
ِ
 .    (2)ػف رضمٌؾ مـ إنصارضـقطمتك , «َرمِحَُف اّلّل

ومعـد  ,ڤ وهؽذا اًمصحاسمة وقمغم رأؾمفؿ اًمعؿران أبق سمؽر, وقمؿر

  ڤمسؾٍؿ مـ طمديث أيب هريرة 
ِ
َذاَت َيْقٍم َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصىَماَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اّلّل

ـْ سُمقُق» ًَمقَْؾٍة, وَمِنَذا ُهَق سمَِليِب سَمْؽٍر َوقُمَؿَر, وَمَؼاَل: اقَمَة؟َما َأظْمَرضَمُؽاَم ِم  «شمُِؽاَم َهـِذِه اًمس 

, ىَماَل:
ِ
سمِقَِدِه ٕظَْمَرضَمـِل اًم َذي  سـلَوَأنَا, َواًم ِذي َكػْ » ىَمآَ: اجْلُقُع, َيا َرؾُمقَل اّلّل

ـَ إَنَْصاِر... وَمَؼاُمقا َمَعُف, وَمَلتَك َرضُماًل  «َأظْمَرضَمُؽاَم, ىُمقُمقا  )وومقف(: وَماْكَطَؾَؼ , ِم

)وذم آظمر , , َوََتٌْر, َوُرـَمٌب, وَذسَمَح هَلُْؿ ؿماة....سـرسمُ  وَمَجاَءُهْؿ سمِِعْذٍق وِمقفِ 

  احلديث(
ِ
سمِقَِدهِ  سـلَواًم ِذي َكػْ » :ڤ ٕيَِب سَمْؽٍر َوقُمَؿر ملسو هيلع هللا ىلصىمَال ََرؾُمقُل اهلل

ـْ سُمقُقشمُِؽُؿ اجْلُقُع, صُمؿ  مَلْ  ـْ َهـَذا اًمـ عقِؿ َيْقَم اًْمِؼقَاَمِة, َأظْمَرضَمُؽْؿ ِم ـ  قَم ًَمتُْسَلُخ

                                                                 

  (.1154رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.2054رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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 .   (1)«ضِمُعقا طَمت ك َأَصاسَمُؽْؿ َهـَذا اًمـ ِعقؿُ شَمرْ 

ـ ة أبق هريرة  وها يُمـ ا » يمام روى اًمبخاري ىمال حمؿد: ڤهق كاىمؾ اًمسُّ

َط, وَمَؼاَل: ـْ يَمت اٍن وَمَتَؿخ  َؼاِن ِم سَمْخ, سَمْخ َأبُق  قِمـَْد َأيِب ُهَرْيَرَة َوقَمَؾْقِف صَمْقسَماِن مُمَش 

ُط ذِم   ُهَرْيَرَة َيَتَؿخ 
ِ
ظَِمرُّ وِمقاَم سَملْمَ ِمـؼَْمِ َرؾُمقِل اّلل  َٕ  اًْمَؽت اِن, ًَمَؼْد َرَأجُْتـِل َوإيِنه 

, وَمَقِجلُء اجْلَاِئل وَمقََضْع ِرضْمَؾُف قَمغَم قُمـُِؼل, شـقإمَِم طُمْجَرِة قَماِئَشَة َمغْ  ملسو هيلع هللا ىلص ا قَمكَم 

  ٓ ـْ ضُمـُقٍن، َما يِب إِ ـُقٌن, َوَما يِب ِم  .    (2)«اجْلُقعُ َوُيَرى َأينه جَمْ

, سمؾ شملمؾ طمال همٓء اًمذيـ يسؼطقن مـ ڤًمقس ومؼط أبق هريرة و

ـِ قُمَبْقٍد  اجلقع ذم صالهتؿ, َأن   ،ڤيمام روى اًمؽممذي مـ طمديث ومضاًمة سم

ـَ ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اهلل  اَلِة ِم ـْ ىَماَمتِِفْؿ ذم اًمص  يَماَن إَِذا َصغم  سماًمـ اِس خَيِرُّ ِرضَماٌل ِم

اكلُِم, َأْو اخْلََصاَصِة, َوهُ   جَمَ
ِ
ِة, طَمت ك شَمُؼقَل إقْمَراُب َهُمَٓء ػ  ْؿ َأْصَحاُب اًمصُّ

اُكقُن وَمِنَذا َصغم  َرؾُمقُل اهلل  ًَمْق شَمْعَؾُؿقَن َماًَمُؽْؿ » َف إًَِمْقِفْؿ، وَمَؼاَل:صـراكْ  ملسو هيلع هللا ىلصجَمَ

َأنَا َيْقَمِئٍذ َمَع , ىماَل وَمَضاًَمُة: وَ «قِمـَْد اهلل ٕطَْمَبْبُتْؿ َأْن شَمْزَداُدوا وماىَمًة َوطَماضَمةً 

     .(3)ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اهلل 

ؾػ,  مما وهذا ذم زمـ ظمػم اًمؼرون, وما سمعده مـ ىمرون اًمتاسمعلم, واًمس 

ّٓ إذا وضمدوا, يدل دة ذم  قمغم أهنؿ ٓ يليمؾقن إ وًمقس هلؿ أوىمات حمد 

                                                                 

 (.2038رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.7324رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

, وصححف إًمباين «هذا طمديٌث صحقٌح » ال:وىم (.2368)رواه اًمؽممذي سمرىمؿ  (1)

 (.2169)اًمصحقحة 
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, وًمقس هذا مقـمـ سمسط شمؾؽ نٕهنؿ وإن طمددوا رسمام ٓ جيدو: إيمؾ

ـ  -ف درهؿومؾؾ-اًمؼصص, وإظمبار  ـ  قمؾقـا سمشؽره, يمام م , وكسلخف أن يؿ

 قمؾقـا سمـعؿتف.

ن في الطعام:
َ
 ُسن

    انرضًٛح أٔل انطؼاو. -1

 » يؼقَل: ڤقمـ قمؿَر سمـ أيب ؾمؾؿَة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصيُمـُْت هُماَلًما ذِم طَمْجِر َرؾُمقِل اّلل 

 
ِ
ْحَػِة, وَمَؼاَل زِم َرؾُمقُل اّلل  َ, َيا» :ملسو هيلع هللا ىلصَويَماَكْت َيِدي شَمطِقُش ذِم اًمص   هُماَلُم ؾَمؿه اّلل 

 .(1)وَماَم َزاًَمْت شمِْؾَؽ ـمِْعَؿتِل سَمْعدُ  ,«َويُمْؾ مِم ا َيؾِقَؽ  َويُمْؾ سمِقَِؿقـَِؽ,

 يمام ورد ذم اًمـصقص.    (,سمسؿ اهللقمغم ) صـروإومضؾ أن يؼت

ذم  ,«سمسؿ اهلل»اعمراد سماًمتسؿقة قمغم اًمطعام ىمقل: » :$ ىمال اسمـ طمجر

ذم صػة اًمتسؿقة ما أظمرضمف أبق داود, واًمؽممذي  ح ما وردصـروأ اسمتداء إيمؾ،

إَذا أيَمَؾ أطَمُديُمؿ وَمْؾقَْذيُمِر اؾْمَؿ » :امرومققمً  ڤمـ ـمريؼ أم يمؾثقم قمـ قمائشة 

ًَمُف َوآظِمَرهُ  سـلاهلل, ومنْن كَ  ًمِِف, وَمْؾقَُؼْؾ: سمِْسِؿ اهلل أو  , وًمف (2)«أْن َيْذيُمَر اؾْمَؿ اهلل ذم أو 

ا ىمقل اًمـ قوي , د أيب داود, واًمـ َسائلقمـ شـلؿماهد مـ طمديث أمقة سمـ خم وأم 

ِصَػة اًمتسؿقة مـ أهؿ ما يـبغل معرومتف،  :[إذيمار]ذم أدب إيمؾ مـ  $

                                                                 

 (.2022مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5376رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

, وصححف إًمباين )صحقح (1858اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 3767رواه أبق داود سمرىمؿ ) (4)

 (.1/282اجلامع 
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يمػاه,  «سمسؿ اهلل» ، ومِنن ىمال:«سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ» وإومضؾ أن يؼقل:

ـ ة, قماه مـ إومضؾقة دًمقاًل  وطمصؾت اًمسُّ  .(1)«اظماًص  ومؾؿ أر حا اد 

  :ذم طمؽؿ اًمتسؿقةواظمُتؾػ 

  .هبا ملسو هيلع هللا ىلصواضمبة: ٕمر اًمـ بله  :وىمقؾ .ؾُمـ ة :ومؼقؾ

ٓ  يؽميمفا :وإطمقط ًمؾؿسؾؿ ُـّ أن يؼقلومنكف  :اًمتسؿقة سـلوإذا ك ,أ  ُيس

رها  .«سمسؿ اهلل أوًمف وآظمره» :إذا شمذيم 

إَذا أيَمَؾ أطَمُديُمؿ وَمْؾقَْذيُمِر » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلص، أن  رؾمقل اهلل ڤحلديث قمائشة 

ًمِِف, وَمْؾقَُؼْؾ: سـلومنْن كَ اؾْمَؿ اهلل,  ًَمُف  أْن َيْذيُمَر اؾْمَؿ اهلل ذم أو  سمِْسِؿ اهلل أو 

 .(2)«َوآظِمَرهُ 

قمغم أن اإلكسان يليمؾ سمقؿقـف طمتك ٓ يشاسمف  :ويمذًمؽ دّل احلديث

طان ذم ـمعامف, وإذا أيمؾ أو شـقطان, وماعمسؾؿ إذا مل ُيسؿه ؿماريمف اًمشـقاًم

 .ب سمشامًمفشـرطان يليمؾ , ويشـقن اًمطان سمذًمؽ: ٕشـقب سمشامًمف ؿماسمف اًمؿمـر

 :    ويدّل قمؾقف

مَلْ  اـَمَعامً  ملسو هيلع هللا ىلصَكا َمَع اًمـ بِله ضـريُمـ ا إَِذا طَم » ىمال: ڤطمذيػة طمديث  -1

  َكَضْع َأجِْدَيـَا،
ِ
ًة ضـر، وَمَقَضَع َيَدُه, َوإك ا طَم ملسو هيلع هللا ىلصطَمت ك َيْبَدَأ َرؾُمقُل اّلّل َكا َمَعُف، َمر 

                                                                 

 وإيمؾ سماًمقؿلم. اًمتسؿقِة قمغم اًمطعام، :(, سماب5376ومتح اًمباري, طمديث ) (1)

  , وصححف إًمباين يمام شمؼدم.(1858اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 3767رواه أبق داود سمرىمؿ ) (4)
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َا شُمْدوَمُع,, وَمَجاَءْت ضَماِريَ اـَمَعامً  وَمَذَهَبْت ًمَِتَضَع َيَدَها ذِم اًمط َعاِم، وَمَلظَمَذ  ٌة يَمَلهن 

 
ِ
يِبٌّ يَمَلن اَم ُيْدوَمُع، وَمَلظَمَذ سمَِقِدِه, وَمَؼاَل َرؾُمقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اّلّل سمِقَِدَها, صُمؿ  ضَماَء َأقْمَرا

 
ِ
 قَمَؾقِْف, َوإك ُف ضَماَء َطاَن َيْستَِحؾُّ اًمط َعاَم َأْن َٓ ُيْذيَمَر شـقاًم  ِن  إ» :ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل

ِ
اؾْمُؿ اّلّل

يِبه ًمِقَْستَِحؾ  سمِِف,  هِبِذِه اجْلَاِرَيِة ًمِقَْسَتِحؾ  هِبَا, وَملظََمْذُت سمِقَِدَها, وَمَجاَء هِبَذا إقَْمَرا

 .   (1)«سمِقَِدِه إِن  َيَدُه ذِم َيِدي َمَع َيِدَها سـلوَمَلظَمْذُت سمِقَِدِه, َواًم ِذي َكػْ 

َٓ » ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأن رؾمقل اّلّل  :ڤ اّلّل سمـ قُمَؿرَ  قمبد طمديثو -2

ـ  هِبَا, ومنِن  اًمشـرَوَٓ يَ  ,ـ  َأطَمٌد ِمـُْؽْؿ سمِِشاَمًمِفِ َيْليُمؾَ  َطاَن َيْليُمُؾ سمِِشامًمِِف شـقسَم

 .(2)«َوَٓ َيلظُْمُذ هِبَا َوَٓ َيْعطِل هِبَا» . ىَماَل: َويَماَن َكاوِمٌع َيِزيُد وِمقَفا:«ُب هِبَاشـرَويَ 

اسمؼ.   شـقأن  اًم واًمصحقح:  طان يليمؾ طمؼقؼة: ًمظاهر اًمـ ص اًمس 

ىمال اًمطقـبل: وحتريره ٓ شمليمؾقا سماًمشامل، ومنن ومعؾتؿ » :$ىمال اسمـ طمجر 

وومقف  اكتفك, .طان محؾ أوًمقاءه قمغم ذًمؽشـقطان، ومِنن  اًمشـقيمـتؿ مـ أوًمقاء اًم

 ان يليمؾ طمؼقؼة:طشـققمدول قمـ اًمظاهر، وإومم محؾ اخلؼم قمغم فماهره, وأن اًم

 .   (3)«وىمد صمبت اخلؼم سمف ومال ُيتاج إمم شملويؾف ٕن اًمعؼؾ ٓ ُيقؾ ذًمؽ،

يشارك أهؾفا و : ًمقبقت ومقفا,قمغم دظمقل اًمبققتطان طمريص شـقواًم

 يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصأن ف ؾمؿع اًمـ بِل   ڤاب، قمـ ضماسمر سمـ قمبد اّلّل شـراًمطعام واًم

                                                                 

  (.2017رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2020رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 اًمتسؿقِة قمغم اًمطعام، وإيمؾ سماًمقؿلم. :(, سماب5376ومتح اًمباري, طمديث ) (1)
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ضُمُؾ سَمقَْتُف، وَمَذيَمَر اّلّلَ »  َطاُن:شـق قِمـَْد ُدظُمقًمِِف َوقِمـَْد ـَمَعاِمِف، ىَماَل اًمإَِذا َدظَمَؾ اًمر 

َٓ َمبِقَت ًَمُؽْؿ َوَٓ قَمَشاَء, َوإَِذا َدظَمَؾ وَمَؾْؿ َيْذيُمِر اّلّلَ قِمـَْد ُدظُمقًمِِف، ىَماَل 

اعْمَبِقَت  َطاُن: َأْدَريْمُتُؿ اعْمَبِقَت َوإَِذا مَلْ َيْذيُمِر اّلّلَ قِمـَْد ـَمَعاِمِف، ىَماَل: َأْدَريْمُتؿُ شـقاًم

 .(1)«َواًْمَعَشاءَ 

  األكم يًا ٚهٙ. -2

 :ملسو هيلع هللا ىلصوومقف ىمقل اًمـبل  ڤحا ؾمبؼ مـ طمديث قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿة 

 . «َويُمْؾ مِم ا َيؾِقَؽ »

واًمثاًمثة: إيمؾ مما يؾقف: ٕن  أيمؾف مـ مقضع يد » :$ىمال اًمـ قوي    

مراق ام ذم إؾمـقة, وشمرك مروءة, ومؼد يتؼذره صاطمبف, ٓشـرصاطمبف ؾمقء قم

 . (2)«وؿمبففا

ويدّل قمغم وضمقب إيمؾ سماًمقؿلم, ورود  ىمؾت:»: $وىمال اسمـ طمجر

اًمققمقد ذم إيمؾ سماًمشامل ومػل صحقح مسؾؿ مـ طمديث ؾمؾؿة سمـ إيمقع 

 »: ڤ
ِ
َٓ  ىَماَل: «يُمْؾ سمِقَِؿقـَِؽ »سمِِشاَمًمِِف وَمَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرضُماًل َأيَمَؾ قِمـَْد َرؾُمقِل اّلل 

ٓ  اًْمِؽؼْمُ , ىَماَل: وَماَم  «َٓ اؾْمتَطَْعَت » ىَماَل: َأؾْمتَطِقُع,
 . (4)«(3)َروَمَعَفا إمَِم ومِقفِ  َما َمـََعُف إِ

                                                                 

 (.2018رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 آداب اًمطعام واًمشـراب وأطمؽامفام. :(, سماب2022عمسؾؿ , طمديث ) اًمـقوي حؿمـر (4)

 (.2021رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 اًمتسؿقِة قمغم اًمطعام، وإيمؾ سماًمقؿلم.  :(, سماب5376ومتح اًمباري , طمديث ) (2)
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  ٔأكهٓا. ٔإياطح يا تٓا يٍ أرٖ, أخز انهقًح انضاقطح, -3

ـ ة أنف إذا وىمعت اًمؾؼؿة قمغم ؾمػر ة اًمطعام, أو همػمها أن يلظمذها, ومؿـ اًمسُّ

ـ ة, ودطمر  يؿقط ما يعؾؼ هبا مـ أذى, صمؿ ًمقليمؾفاو ومنن ذم هذا شمطبقؼ ًمؾسُّ

ـْ يليمؾ, وًمق سمؾؼؿة ؾماىمطة مـفشـقًمؾ  .طان اًمذي ُيرص قمغم مشاريمة م

 :ويدّل قمؾقف

 ضـرَطاَن َُيْ شـقإِن  اًم» يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ؾمؿعت اًمـ بل   ىمال: ڤطمديث ضَماسمٍِر 

ـْ ؿَمْلنِِف,ؿمـلَأطَمَديُمْؿ قِمـَْد يُمؾه   ِم
ٍ
ـْ ُه قِمـَْد ـَمَعاِمِف, ضـرطَمت ك َُيْ  ء وَمِنَذا ؾَمَؼَطْت ِم

ـْ َأَذًى, َطاِن, شـقَوَٓ َيَدقْمَفا ًمِؾ صُمؿ  ًْمقَْليُمْؾَفا, َأطَمِديُمُؿ اًمؾُّْؼَؿُة وَمْؾقُِؿْط َما يَماَن هِبَا ِم

يَمةُ   .(1)«وَمِنَذا وَمَرَغ وَمْؾقَْؾَعْؼ َأَصاسمَِعُف, وَمِنك ُف َٓ َيْدِري ذِم َأيه ـَمَعاِمِف شَمُؽقُن اًْمؼَمَ

قمغم مشاريمة اإلكسان ذم يمؾ  اطان طمريًص شـقيث جيد اًمواعمتلمؾ ًمؾحد

مـ ؿملنف, ومما يدّل قمغم  ا ًمؼميمة مـ طمقاشمف، ويػسد قمؾقف يمثػمً أمقره: ًمقـزع ا

 ضـرَطاَن َُيْ شـقإِن  اًم» :ملسو هيلع هللا ىلصطمرصف قمغم مالزمة اًمعبد ذم يمؾ أمقره ىمقًمف 

ـْ ؿَمْلنِفِ ؿمـلَأطَمَديُمْؿ قِمـَْد يُمؾه   ِم
ٍ
مـ هذه  , وضماءت إدًمة مبقـة سمعضا«ء

م ذيمره ذم اًمطعام, واعمبقت,  إمقر قمغم وضمف اخلصقص, مـفا ما شمؼد 

ـَـ اًمؼادمة ؾمـقو  .-سمنذن اهلل شمعامم-ليت همػم ذًمؽ ذم اًمسُّ

  

                                                                 

  (.2033رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 نؼق األصاتغ. -4

ـ ة أن يؾعؼفا, أو ُيؾِعْؼفا -سانؾًماأي حلسفا سمطرف -وًمعؼفا  , وماًمسُّ

ٓ  يؿسح ما همػمه يمزوضمتف مثاًل  ـ ة أ يعؾؼ سمقده سمؿـديؾ, وكحقه طمتك , سمؾ اًمسُّ

 .يؾعؼفا

 اًمساسمؼ.  ڤ: طمديث ضماسمر ويدّل قمؾقف

إَِذا » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بل   ڤوذم اًمصحقحلم مـ طمديث اسمـ قمّباس 

 .(1)«َأْو ُيْؾِعَؼَفا َأيَمَؾ َأطَمُديُمْؿ وَماَل َيْؿَسْح َيَدُه طَمت ك َيْؾَعَؼَفا,

ـِْديِؾ طَمت ك َوَٓ َيْؿَسْح يَ » قمـد مسؾؿ: ڤوذم طمديث ضماسمر 
ِ
َدُه سمِاعْم

يَمةُ  َيْؾَعَؼ َأَصاسمَِعُف,   .(2)«وَمِنك ُف َٓ َيْدِري ذِم َأيه ـَمَعاِمِف اًْمؼَمَ

 َصْهُد انَقْصَؼح. -5

 اًمَؼْصَعة: شمـظقػ أيمؾ طماومتف مـ اًمطعام, واعمؼصقد ِمـ ؾَمْؾِت 

ّٓ ُيْبِؼل امـ يليمؾ أرزً  :ومؿثاًل  ـ ة أ اًمتل يليمؾ مـفا,  ذم طماومتف ائً ؿمـق, ومنن اًمسُّ

 ومقؿسح ما سمؼل ذم طماومتف, ويليمؾف, ومؼد شمؽقن اًمؼميمة ذم هذا اعمتبؼل.

َأْن َكْسُؾَت  ملسو هيلع هللا ىلصأّي اًمـ بّل -َوَأَمَرَكا » ىمال: ڤ: طمديث أنس ويدّل قمؾقف

 : ڤمـ طمديث أيب هريرة ف ًمرواه مسؾؿ, وذم رواية  (3)«اًْمَؼْصَعةَ 

                                                                 

 (.2033مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5456رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2033ؿ سمرىمؿ )رواه مسؾ (4)

  (.2034رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ْحَػةَ »   .  (1)«َوًْمقَْسُؾْت َأطَمُديُمُؿ اًمص 

أمره سمنؾمالت اًمصحـ أو اًمؼصعة, » :$خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقىمال 

وهق: اإلكاء اًمذي ومقف اًمطعام, ومنذا اكتفقَت وملؾمؾِْتف, سمؿعـك: أن شمتبع ما قمؾؼ 

ـ ة اًمتل همػؾ قمـفا  اومقف مـ ـمعام سملصاسمعؽ, وشمؾعؼفا, ومفذا أجًض  مـ اًمسُّ

مـ  , إذا ومرهمقا ايمثػم مـ اًمـاس مع إؾمػ طمتك مـ ـمؾبة اًمعؾؿ أجًض 

ومقفا, ٓ يؾعؼقن ما ذم  اإيمؾ وضمدت اجلفة اًمتل شمؾقفؿ ما زال إيمؾ سماىمقً 

  .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاًمصحػة, وهذا ظمالف ما أمر سمف اًمـ بل 

    األكم تصالز أصاتغ. -6

ـ ة أن يليمؾ سمثالث أصاسمع, وهذا ومقام ُُيؿؾ سمثالث أصاسمع يماًمتؿر  واًمسُّ

 .مثاًل 

ـِ ماًمؽ ويدّل قمؾقف  »: ىمال ڤ: طمديث يَمْعِب سْم
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن َرؾُمقُل اّلّل

 .(3)«َوَيْؾَعُؼ َيَدُه ىَمْبَؾ َأْن َيْؿَسَحَفا َيْليُمُؾ سمَِثاَلِث َأَصاسمَِع,

يـبغل ًمإلكسان أن يليمؾ سمثالث » :$خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقىمال 

ه, شـرقمغم قمدم اًم اًمسباسمة, واإلهبام: ٕن ذًمؽ أدلُّ اًمقؾمطك, و أصاسمع:

عام اًمذي يؽػل ومقف صمالث أصاسمع, وأدّل قمغم اًمتقاضع, وًمؽـ هذا ذم اًمط

                                                                 

 (.2035رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (. 1/892ؿمـرح رياض اًمصاحللم ) (4)

  (.2032رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ا اًمطعام اًمذي ٓ يؽػل ومقف صمالث أصاسمع مثؾ: إرز, ومال سملس سملن شمليمؾ  أم 

ومنن هذا  قمؾقفا, صـرء اًمذي شمؽػل ومقف إصاسمع اًمثالصمة يؼتشـلسمليمثر, ًمؽـ اًم

 .  (1)«ملسو هيلع هللا ىلصؾُمـ ة اًمـ بل 

يَمةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف  :$ىمال اًمـ قوي  واهلل -معـاه  «َٓ شَمْدُروَن ذِم َأجهِف اًْمؼَمَ

ه اإلكسان ومقف سمريمة, وٓ يدري أن شمؾؽ ضـرأن  اًمطعام اًمذي ُي أقمؾؿ:

أو ومقام سمؼل قمغم أصاسمعف, أو ومقام سمؼل ذم أؾمػؾ اًمؼصعة, أو  اًمؼميمة ومقام أيمؾف,

ذم اًمؾؼؿة اًمساىمطة، ومقـبغل أن ُياومظ قمغم هذا يمؾف: ًمتحصؾ اًمؼميمة، 

واهلل -اع سمف, واعمراد هـا وأصؾ اًمؼميمة: اًمزيادة، وصمبقت اخلػم, واإلمت

ما ُيصؾ سمف اًمتغذية, وشمسؾؿ قماىمبتف مـ أذى، ويؼقى قمغم ـماقمة  :-أقمؾؿ

 .(2)«اهلل شمعامم وهمػم ذًمؽ

    .اانرُفش خاسض اإلَاء شالًش -7

ـ ةِ   ؿمـر ِمـ اًمسُّ
ِ
 .ـػس سمعد يمؾ واطمدةتّ اًمو قمغم صمالث دومعات, ب اإلكاء

 يَماَن َرؾُم » ىمال:  ڤ: طمديث َأنٍَس ويدّل قمؾقف
ِ
َيتَـَػ ُس ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اّلّل

وَملَنَا َأتَـَػ ُس » : ڤ, ىمَاَل َأنٌَس «إِك ُف أَْرَوى, َوأَبَْرأُ, َوأَْمَرأ ُ » َوَيُؼقُل: ،ااِب صَمالصَمً شـراًم

 .«أَْرَوى» سمدل ىمقًمف: ,(4)«أهـل», وذم رواية أيب داود: (3)«ااِب صَمالصَمً شـرذِم اًم

                                                                 

  (. 1069/ 2ؿمـرح رياض اًمصاحللم ) (1)

 اؾمتحباب ًمعؼ إصاسمع واًمؼصعة ...(.) :(, سماب2033عمسؾؿ, طمديث )اًمـقوي  ؿمـرح (4)

 (.2028مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5631خاري سمرىمؿ )رواه اًمب (1)

 (.387, وصححف إًمباين )اًمصحقحة (3727رواه أبق داود سمرىمؿ ) (2)



 

 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 176

سمف ًمإلكاء, سمؿعـك: أنف ؿمـرس أثـاء واعمؼصقد مـ اًمتـػس ذم اإلكاء: اًمتـػ

  ڤيتـػس ظمارج اإلكاء: ٕن  اًمتـػس ذم اإلكاء مؽروه: حلديث أيب ىَمتادة 

َب َأطَمُديُمْؿ وَماَل َيَتـَػ ْس ذِم ؿمـرإَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمصحقحلم, ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 

 
ِ
َكاء    .(1)«اإْلِ

ّي, أي: أيمثر ر «أروى» :ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف » :$ىمال اًمـ قوي  , اي  مـ اًمره

 أي : أبرأ مـ أخؿ اًمعطش، وىمقؾ: ,«أبرأ » :وأمرأ, وأبرأ مفؿقزان، ومعـك

ب ذم كػس شـرأي: أؾمؾؿ مـ مرض, أو أذى, ُيصؾ سمسبب اًم, «أبرأ »

  .(2)«-واهلل أقمؾؿ- ااهمً سـقأي: أمجؾ اك ,«أمرأ » :واطمد، ومعـك

 دًذ اهلل ذؼانٗ تؼذ انطؼاو.    -8

ىمال: ىمال رؾمقل  ڤاًمؽ : طمديث أنس سمـ م هذه اًمسـةويدّل قمغم

ـِ اًْمَعْبِد َأْن َيْليُمَؾ إيَْمَؾَة وَمقَْحَؿَدُه قَمَؾقَْفا, َأْو  ضـكإِن  اّلّل ًَمػَمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل  قَم

 .   (3)«سَمَة وَمقَْحَؿَدُه قَمَؾقَْفاشـرَب اًمشـريَ 

اهلل شمعامم مـ ومقق  ضـلب أو إيمؾ يرشـروشملمؾ أن محدك اهلل سمعد اًم

ن ممـ قًمتؽ :غم كعؿف, ومحده قمغم ومضؾفؾمبع ؾماموات, وملدم ؿمؽره قم

 . (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )اصطػاهؿ اهلل سمؼقًمف: 

                                                                 

 (.267مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5630رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 يمراهة اًمتـػس ذم كػس اإلكاء ...(.) :( , سماب2028عمسؾؿ, طمديث )اًمـقوي ؿمـرح  (4)

  (.2743رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 غ متـققمة, مـفا:صـقوًمؾحؿد 

َٓ » -أ ٍع, َو َٓ ُمَقد  , َو  يَمثػًِما ـَمقهًبا ُمَباَريًما ومِقِف هَمػْمَ َمْؽِػلٍّ
ِ
 
ِ
احْلَْؿُد ّلل

 . (1)«ُمْستَْغـًك قَمـُْف َرسم ـَا

 اًم ِذي » -ب
ِ
 
ِ
َٓ َمْؽُػقرٍ احْلَْؿُد ّلل , َو  . (2)«يَمَػاكَا َوأَْرَواكَا هَمػْمَ َمْؽِػلٍّ

: أي: همػم حمتاج إمم أطمد ، ومفق اًمذي يطعؿ قمباده )همػَم َمؽِػلٍّ ٍ(

ع( ,ويؽػقفؿ وشمشديدها, أي: همػم مؽموك,  : سمػتح اًمدال,)وٓ ُمقد 

َٓ َمْؽُػقٍر(, مـ اًمِرّي  :)أْرَواَكا(و, : مـ اًمؽػاية)يَمَػاَكا( جمحقد  : أي:)َو

  .ومضؾف وكعؿتف

 االجرًاع ػهٗ انطؼاو. -9

ق ومقف. ـ ة آضمتامع قمغم اًمطعام, وقمدم اًمتػرُّ  مـ اًمسُّ

  ڤ: طمديث ضماسمر سمـ قمبد اّلّل ويدّل قمؾقف
ِ
يؼقل: ؾِمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلّل

, َوـَمَعاُم آـَمَعاُم اًْمَقاطِمِد َيْؽِػل آ» َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َة, صْمـلَْمِ َيْؽِػل إَْرسَمعَ صْمـلَْمِ

 .   (3)«َوـَمَعاُم إَْرسَمَعِة َيْؽِػل اًمث اَمكِقَةَ 

ما  ڤوقمـد اًمطؼماين مـ طمديث اسمـ قمؿر » :$ىمال اسمـ طمجر 

، وَمِنن  ـَمَعاَم اًْمَقاطِمِد » يرؿمد إمم اًمِعؾ ة ذم ذًمؽ, وأوًمف: ىُمقا يُمُؾقا مَجِقًعا َوٓ شَمَػر 

                                                                 

 .ڤ(, مـ طمديث أيب أمامة 5458اه اًمبخاري سمرىمؿ )رو (1)

 .اأجًض  ڤ(, مـ طمديث أيب أمامة 5459رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

  (.2059رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 ,اية شمـشل قمـ سمريمة آضمتامعاحلديث، ومقمظمذ مـف أن  اًمؽػ (1)«َيْؽِػل آصْمـلَْمِ 

 .   (2)«وأن اجلؿع يمؾام يمثر ازدادت اًمؼميمة

اب, ومحد اهلل شـروًمؾتسؿقة ذم أول اًمطعام واًم»: $ىمال اسمـ اًمؼقؿ 

شمف, ىمال اإلمام أمحد: ضـرف, ودومع مئذم آظمره, شملثػٌم قمجقب ذم كػعف واؾمتؿرا 

ومُحد اهلل ذم  ومؼد يمؿؾ: إذا ُذيمر اؾمؿ اهلل ذم أوًمف, اإذا مجع اًمطعام أرسمعً 

  .(3)«آظمره, ويمثرت قمؾقف إجدي, ويمان مـ طِمؾ

    يذح انطؼاو إرا أػجثّ. -10

ـ ة:  مدح اًمطعام إذا أقمجبف, وٓ ؿمّؽ أنف ٓ يؿدطمف إٓ سمام ومقف. ِمـ اًمسُّ

ؾَمَلَل َأْهَؾُف  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل   ڤ: طمديث ضماسمر سمـ قمبد اّلّل ويدّل قمؾقف

: َما قمِ  , وَمَدقَما سمِِف, وَمَجَعَؾ َيْليُمُؾ سمِِف َوَيُؼقُل:إُُدَم, وَمَؼاًُمقا كِْعَؿ » ـَْدَكا إِٓ  ظَمؾٌّ

. كِْعَؿ إُُدُم اخْلَؾُّ  , واخلَؾُّ مـ أنقاع اإلدام قمـدهؿ وهق طمؾق (4)«إُُدُم اخْلَؾُّ

 ًمقس طمامض, يماخلؾ اًمذي قمـدكا اًمققم.

ب اًمـقوي  ٓ  ]سماب: ذم رياض اًمصاحللم قمغم هذا احلديث:  $وسمق 

 [.يعقب اًمطعام , واؾمتحباب مدطمف

                                                                 

 (.7/259/7444أظمرضمف اًمطؼماين ) (1)

 ـمعاُم اًمقاطِمد َيؽِػل آصمـلَِم. :(, سماب5392اًمػتح, طمديث ) (4)

 (. 232/  4زاد اعمعاد ) (1)

 (.2052واه مسؾؿ سمرىمؿ )ر (2)
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أنف إذا  ملسو هيلع هللا ىلصمـ هدي اًمـ بّل  اوهذا أجًض » :$خـا اسمـ قمثقؿلمؿمـقىمال 

ًمق أثـقت قمغم اخلبز, ىمؾت: كعؿ  أقمجبف اًمطعام أثـك قمؾقف, ويمذًمؽ مثاًل 

 .  (1)«ملسو هيلع هللا ىلصؾُمـ ة اًمرؾمقل  ااخلبز ظمبز سمـل ومالن, أو ما أؿمبف ذًمؽ, ومفذا أجًض 

 ملسو هيلع هللا ىلصما يؼع اًمـاس ذم ظمالف ؾُمـ ة اًمـ بّل  ا واعمتلمؾ ًمقاىمعـا جيد يمثػمً  

ـ ة سمؾ ظماًمػقها أجًض  , وذًمؽ سمعقبفؿ ًمؾطعام, اومفؿ مل يؽتػقا سمؽمك اًمسُّ

, ومػل اًمصحقحلم مـ ملسو هيلع هللا ىلصوذمفؿ ًمف ذم سمعض إطمقان, وهذا ظمالف هديف 

 ـَمَعاًما ىَمطُّ إِْن اؿْمَتَفاُه َأيَمَؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَما قَماَب اًمـ بِلُّ » ىمال:  ڤطمديث أيب هريرَة 

ٓ  شَمَريَمفُ   .(2)«َوإِ

 انذػاء نصادة انطؼاو. -11

 »ىمال:  ڤ سـر: طمديث قمبد اّلّل سمـ سمُ ويدّل قمؾقف
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكَزَل َرؾُمقُل اّلّل

سْمـَا إًَِمْقِف ـَمَعامً  َوَوـْمَبًة, وَمَليَمَؾ ِمـَْفا, صُمؿ  ُأيِتَ سمَِتْؿٍر وَمَؽاَن  اقَمغَم َأيِب, ىَماَل: وَمَؼر 

ب اسَمَة َواًْمُقؾْمَطك, صُمؿ  ُأيِتَ َيْليُمُؾُف, َوُيْؾِؼل اًمـ قَ  ى سَملْمَ إِْصَبَعْقِف, َوجَيَْؿُع اًمس 

ـْ َيِؿقـِِف, ىَماَل وَمَؼاَل َأيِب، َوَأظَمَذ سمِؾَِجاِم شـراٍب ومَ شـرسمِ  ِذي قَم سَمُف, صُمؿ  َكاَوًَمُف اًم 

تِِف:  ىْمَتُفْؿ, َواهْمِػْر هَلُْؿ,اًمؾ ُفؿ  سَماِرْك هَلُْؿ ذِم َما َرزَ » اْدُع اّلّلَ ًَمـَا, وَمَؼاَل: َداسم 

  .(3)«َواْرمَحُْفؿْ 

                                                                 

  (.2/1057ؿمـرح رياض اًمصاحللم ) (1)

  (.2064مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3563رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2042رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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هل احلقس اًمذي جيؿع اًمتؿر اًمؼمين, وإىمط اعمدىمقق,  :و)اًمَقـْمَبة(

 واًمسؿـ.

ـْ أيمؾ اًمتؿر يمام أظمرج اًمـ بل  - ة ومفق أومضؾ، ملسو هيلع هللا ىلصوًمق أظمرج َم  اًمـ قا

 خيرج كقى اًمتؿر سملم اًمسباسمة, ملسو هيلع هللا ىلصومنن  احلديث دل  قمغم أن  اًمـ بل 

 .وجيؿعفام واًمقؾمطك,

ـ ة طمتك وإن يمان صائاًم  - اًمقًمقؿة, ويدقمق  ضـرأن ُي وِمـ اًمسُّ

 ًمصاطمب اًمطعام, وًمق مل يليمؾ.

إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤ: طمديث أيب ُهَرْيَرة ويدّل قمؾقف

، َوإِْن يَماَن ُمْػطِرً  ُدقِمَل َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقُِجْب، وَمِنْن يَماَن َصائاًِم  , (1)«َعؿْ وَمْؾقَطْ  ا وَمْؾقَُصؾه

 (: أي ومؾقدع هلؿ: ٕن  اًمصالة ًمغة: اًمدقماء.وَمْؾقَُصؾه ومعـك )

 اصرذثاب أٌ ٚضقٙ انشاسب َيٍ ػهٗ ًُّٚٛ قثم ٚضاسِ. -12

ـ ة أن يعطل َمـ قمغم يؿقـف ىمبؾ ؿمـرأنف إذا  واعمؼصقد: ب ومؿـ اًمسُّ

 .ؿمامًمف

 »ىمال:   ڤ: طمديث َأنَِس سمـ ماًمؽ ويدّل قمؾقف
ِ
ذِم  ملسو هيلع هللا ىلص َأتَاَكا َرؾُمقُل اّلّل

 سمِْئِري َهـِذِه, ىَماَل: 
ِ
ـْ َماء َداِرَكا, وَماؾْمَتْسَؼك, وَمَحَؾْبـَا ًَمُف ؿَماًة, صُمؿ  ؿُمْبُتُف ِم

 
ِ
ـْ َيَساِرِه، َوقُمَؿُر شـر, ومَ ملسو هيلع هللا ىلصوَمَلقْمَطْقُت َرؾُمقَل اّلّل , َوَأبُق سَمْؽٍر قَم

ِ
َب َرؾُمقُل اّلّل

                                                                 

 (.1431رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ـْ َيِؿقـِفِ  يِبٌّ قَم ـْ وَمَؾام  وَمرَ  ,ِوضَماَهُف، َوَأقْمَرا  ِم
ِ
سمِِف، ىَماَل قُمَؿُر: َهـَذا ؿمـرَغ َرؾُمقُل اّلّل

، َوشَمَرَك َأبَا  يِب   إقَْمَرا
ِ
اُه, وَمَلقْمَطك َرؾُمقُل اّلّل  ُيِريِف إي 

ِ
َأبُق سَمْؽٍر, َيا َرؾُمقَل اّلّل

 
ِ
, ىَماَل «إَجَْؿـُقَن، إَجَْؿـُقَن، إَجَْؿـُقنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصسَمْؽٍر َوقُمَؿَر, َوىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

 .   (1)«وَمْفَل ؾُمـ ٌة، وَمْفَل ؾُمـ ٌة، وَمْفَل ؾُمـ ة»:  ڤَأنٌَس 

اقِمِديه    : ڤوطمديث ؾَمْفِؾ سمـ ؾمعد اًمس 
ِ
ُأيِتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلّل

ـْ َيَساِرِه أَ شـراٍب, ومَ شـرسمِ  ـْ َيِؿقـِِف هُماَلٌم َوقَم  اٌخ, وَمَؼاَل ًمِْؾُغاَلِم:ؿمـقَب ِمـُْف, َوقَم

؟َأتَْلَذُن زِم َأْن أُ »
ِ
, «قْمطَِل َهـُمَٓء

ِ
بِل ِمـَْؽ صـقَٓ ُأوصمُِر سمِـَ  وَمَؼاَل اًْمُغاَلُم: َٓ, َواّلّل

 اَأطَمدً 
ِ
ُف َرؾُمقُل اّلّل  .   (2)ذِم َيِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلص, ىَماَل: وَمَتؾ 

ـ ة اًمقاضحة، وهق »: $ىمال اًمـ قوي  ذم هذه إطماديث سمقان هذه اًمسُّ

اًمت قامـ ذم يمؾ ما يمان  ع مـ اؾمتحبابشـرمقاومؼ حا شمظاهرت قمؾقف دٓئؾ اًم

م, وإن يمان صغػمً شـرأن إجؿـ ذم اًم مـ أنقاع اإليمرام، وومقف:  ا اب وكحقه يؼد 

 ًٓ م إقمرايب, واًمغالم قمغم أيب سمؽر  ملسو هيلع هللا ىلص: ٕن رؾمقل اهلل أو مػضق , ڤىمد 

ا شمؼديؿ إوماضؾ, واًمؽبار ومفق قمـد اًمتساوي ذم سماىمل إوصاف, وهلذا  وأم 

م إقمؾؿ, وإىمرأ    .(3)«ب ذم اإلمامة ذم اًمصالةسـق, قمغم إؾمـ اًمـيؼد 

                                                                 

 .(2029مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2571رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(2030مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2605رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

اؾمتحباب إدارة احاء واًمؾبـ وكحقمها  :(, سماب2029عمسؾؿ , طمديث )اًمـقوي  ؿمـرح (1)

 قمغم يؿلم اعمبتدئ.
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    .اًتشـشصاقٙ انقٕو آخشْى  -13

 .اسمً ؿمـرهؿ أن يؽقن آظمر مجاقمةـ يسؼل ُيسـ عم

... وَمَجَعَؾ »اًمطقيؾ, وومقف: ىمال:  ڤ: طمديث أيب ىمتادة ويدّل قمؾقف

 
ِ
ي, َوهَمػْمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اّلّل  َيُصبُّ َوَأؾْمِؼقِفْؿ, طَمت ك َما سَمِؼَل هَمػْمِ

ِ
 َرؾُمقِل اّلّل

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُب ؿمـرَٓ أَ  وَمُؼْؾُت: ,«ْب ؿمـرا»وَمَؼاَل زِم:  ملسو هيلع هللا ىلص, ىَماَل صُمؿ  َصب  َرؾُمقُل اّلّل

, ىَماَل:شـرطَمت ك شمَ 
ِ
, ىَماَل: «اسمً ؿمـرإِن  ؾَماىمَِل اًْمَؼْقِم آظِمُرُهْؿ » َب َيا َرؾُمقَل اّلّل

 ؿمـرسْمُت وَ شـرومَ 
ِ
 .(1)«...َب َرؾُمقُل اّلّل

    فائدة:

ـ   سمف ًمؾبـ: ًمقزيؾ ؿمـرأن يتؿضؿض سماحاء سمعد  اب ًمبـً ؿمـرة عمـ ومـ اًمسُّ

 ما ذم ومؿف مـ اًمدؾمؿ اًمذي يؽقن مـ اًمؾبـ.

ـِ قَمب اسٍ  :ويدّل قمؾقف , وَمَدقَما اَب ًَمَبـً ؿمـر ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل   :ڤ طمديث اسْم

, وَمَتَؿْضَؿَض، َوىَماَل: 
ٍ
 .(2)«إِن  ًَمُف َدؾَماًم »سماَِمء

    اهلل ذؼانٗ ػُذ قذٔو انهٛم. ذغطٛح اإلَاء, ٔركش اصى -14

ُـّ شمغطقة اإلكاء اعمؽشقف قمـد ىمدوم اًمؾقؾ, وإيؽاء اًمسؼاء  أي:  -ُيَس

 , وذيمر اؾمؿ اهلل قمـد ذًمؽ. اإن يمان ًمف همؾؼً  -إهمالىمف

                                                                 

 (.681رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.358مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 211رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ـِ قمبد اّلّل ويدّل قمؾقف   ڤ: طمديث ضماسمر سْم
ِ
ىَماَل: ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلّل

ـَِة ًَمقَْؾًة َيـِْزُل ومِقَفا َوسَماٌء,  هَمطُّقا اإِلَكاَء, َوَأْويُمقا » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َؼاَء, وَمنن  ذِم اًمس  اًمسه

ـْ ذًمَِؽ   ًَمقَْس قَمَؾقِْف ِويَماٌء، إِٓ  َكَزَل ومِقِف ِم
ٍ
 ًَمقَْس قَمَؾقِْف هِمَطاٌء، َأْو ؾِمَؼاء

ٍ
َٓ َيُؿرُّ سمِِنَكاء

 
ِ
ْؿ, َوَأْويُمقا ىمَِرسَمؽُ » :اأجًض  ڤ, وقمـد اًمبخاري مـ طمديث ضماسمٍر (1)«اًْمَقسَماء

, َومَخهُروا
ِ
, َوًَمْق َأْن شَمْعُرُضقا قَمَؾقَْفا  َواْذيُمُروا اؾْمَؿ اّلل 

ِ
آكِقَتَُؽْؿ, َواْذيُمُروا اؾْمَؿ اّلل 

   .(2)«ئًاؿمـق

وذم احلديث سمقان اًمِعؾ ة اًمتل مـ أضمؾفا ُأمر اعمسؾؿ سمنهمالق وَتؿػم  -

وسماء, يمؾ ؾَمـَة يـزل أطمدى ًمقازم يمؾ إكاء: وذًمؽ أنف ذم  -أي: شمغطقة –

إٓ كزل ومقف, ومؽؿ  اواًمقسماء هق: اعمرض, ومال يؽمك إكاء, وٓ ؾمؼاء مؽشقومً 

سمف إلكاء مؽشقف أصاسمف ما كزل مـ ؿمـرمـ إكسان أصاسمف اعمرض سمعد 

ـ ة! ومقا اهلل ما أقمظؿ  يعتـا ؿمـراًمقسماء, وٓ يعؾؿ أنف سمسبب شمػريطف هبذه اًمسُّ

 .ة!ومقفا اخلؼم قمـ كػع اًمعبد, وصحتف, ذم اًمدكقا وأظمر

  .ويا اهلل ما أقمظؿ همػؾتـا, وشمػريطـا ذم اؾمتحضار قمظؿة ديــا!

ـ ة, طمتك أرؿمد  - وذم احلديث دًٓمة قمغم أمهقة احلػاظ قمغم هذه اًمسُّ

, سملن: مـ مل جيد ما يغطهل سمف إكاءه حلػظ اإلكاء , إمم أدكك إمقرملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بل 

يبلمه أن  , وضماء قمـد اًمبخاري مااوًمق قمقدً  ائً ؿمـقف ئأن يعرض قمغم إكا

                                                                 

 (.2014رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.5623رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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 :ڤاب ومؼط, ومعـ ضماسمر شـرسماًم ااب, وًمقس ظماًص شـراًمتغطقة ًمؾطعام واًم

 
ِ
َبَْقاَب » :ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل  ْٕ َأـْمِػئُقا اعْمََصاسمِقَح إَِذا َرىَمْدشُمْؿ ,َوهَمؾهُؼقا ا

ؾَْمِؼقََة , َومَخهُروا اًمط َعاَم َواًم ْٕ ًَمْق سمُِعقدٍ : وَ َوَأطْمِسُبُف ىَماَل  اَب,شـرَوَأْويُمقا ا

    .(1)«شَمْعُرُضُف قَمَؾقْفِ 

قمـد مسؾؿ ذم رواية أظمرى ما يدّل قمغم أن    ڤوذم طمديث ضماسمر  -

طان طمريص قمغم إومساد شـقأظمرى مـ شمغطقة إواين, وهل: أن  اًم هـاك قِمؾ ة

 واؾمتحالًمف. ـمعام اإلكسان,

َؼاَء، َوأَ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال اًمـ بل  هْمؾُِؼقا اًْمَباَب، َوَأـْمِػئُقا هَمطُّقا اإِلَكاَء، َوَأْويُمقا اًمسه

، َوَٓ َيْؽِشُػ إَِكاًء, وَمِنْن مَلْ اَطاَن َٓ َُيُؾُّ ؾِمَؼاًء، َوَٓ َيْػتَُح سَماسمً شـقاَج, وَمنِن  اًمسـراًم

   .(2)«، َوَيْذيُمَر اؾْمَؿ اّلّل اقُمقدً  جَيِْد َأطَمُديُمْؿ  إِٓ  َأْن َيْعُرَض قَمغَم إَِكائِفِ 

ـ ة أظمرى, وهل: قمـد إيؽاء اًمسؼاء, وشمغطقة وذم احلديث سمقان ؾُم  -

ـ  ذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم, يملن يؼقل: , وٓ ؿمّؽ أن  ذم «سمسؿ اهلل» اإلكاء, ُيَس

 اـملم أن شمستحؾف.شـقهذا إسمعاد ًمؾ

    وهنا وقفة:

طان طمريص قمغم مالزمة اًمعبد, شـق: يمقػ أن  اًم -أظمل اعمبارك-شملمؾ 

موإومساد أمقر ديـف, ودكقاه, ومفق يمام    :شمؼد 

                                                                 

  (.5624رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2012رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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ذم احلديث اعمتػؼ  ملسو هيلع هللا ىلصيمام ىمال اًمـ بلُّ  ,ب, ويبقت, ويبقلشـريليمؾ وي -

َطاُن شـقَذاَك َرضُمٌؾ سَماَل اًم»ىمال:  قمؾقف, ذم اًمرضمؾ اًمذي كام ًمقؾًة طمتك أصبح،

 . (1)«: ذِم ُأُذكِفِ َأْو ىَماَل ذِم ُأُذَكقِْف, 

 يمام-وذًمؽ إذا شمثاءب اإلكسان ومل يؽظؿ, أو يغطه وماه : ويضحؽ -

 .-ليتؾمـق

وذًمؽ إذا ؾمجد اًمعبد ذم ؾمقرة ومقفا ؾمجدة اقمتزل  :ويبؽل -

ُجقِد: وَمَسَجَد وَمَؾُف اجْلَـ ُة, َوُأِمْرُت »طان يبؽل, يؼقل: شـقاًم ـُ آَدَم سمِاًمسُّ ُأِمَر اسْم

ُجقِد: وَمَلبَقُْت وَمكِمَ اًمـ ارُ      . (2)«سمِاًمسُّ

ىمال اًمـ بلُّ قمـد إذان, يمام ذم اًمصحقحلم ,  :اطضـروهيرب وًمف  -

اَلةِ َأْدسَمَر اًم» :ملسو هيلع هللا ىلص , ضـرَطاُن, َوًَمُف شـقإَِذا ُكقدَِي ًمِؾص  ـَ َٓ َيْسَؿَع اًمت ْلِذي اٌط طَمت ك 

اَلِة: َأْدسَمَر طَمت ك إَِذا ىمَ  ضـكوَمِنَذا ىمَ  َب سمِاًمص  اًمت ْثِقيَب:  ضـكاًمـهَداَء َأىْمبََؾ طَمت ك إَِذا صُمقه

 َوَكْػِسِف, َيُؼقُل:َأىْمبََؾ طَمت ك خَيْطَِر سَملْمَ 
ِ
ـْ  اعْمَْرء ْ َيُؽ ا مَل َ

ِ
اْذيُمْر يَمَذا , اْذيُمْر يَمَذا, ح

َٓ َيْدِري يَمْؿ َصغم   ضُمُؾ       .(3)«َيْذيُمُر, طَمت ك َيَظؾ  اًمر 

وًمذا هُنل قمـ ذًمؽ يمام ذم مسـد اإلمام  :وجيؾس سملم اًمظؾ واًمشؿس -

    أمحد, وؾمــ أيب داود, وصححف إًمباين.

                                                                 

 (.774مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3270رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.81رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.389مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 608رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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: يمام قمـد اًمط حاوي, وصححف إًمباين: وًمذا سمـعؾ واطمدة لشـويؿ -

 سمـعؾ واطمدة.   شـلضماء ذم اًمصحقحلم اًمـ فل قمـ اعم

: اإلومساد, واًمتػريؼ سملم اًمزوضملم, يمام ضماء قمـد وأطمب اًمعؿؾ إًمقف -

  ڤمسؾؿ مـ طمديث ضماسمر 
ِ
إِن  إسِْمؾِقَس َيَضُع »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

, صُمؿ  َيبَْعُث قَمْرؿَمُف قَمغَم احَْ 
ِ
َياُه, وَمَلْدَكاُهْؿ ِمـُْف َمـِْزًَمًة َأقْمَظُؿُفْؿ ومِْتـًَة, جَيِلُء ؾمـراء ا

, ىَماَل: صُمؿ  جَيِلُء ائً ؿمـقَما َصـَْعَت  َأطَمُدُهْؿ وَمقَُؼقُل: وَمَعْؾُت يَمَذا َويَمَذا, وَمقَُؼقُل:

ىمُْت سَمقْـَفُ  َتِِف, ىَماَل: وَمقُْدكِقِف ِمـُْف  َأطَمُدُهْؿ وَمقَُؼقُل: َما شَمَريْمُتُف طَمت ك وَمر  َوسَملْمَ اْمَرأ

 . (1)«َوَيُؼقُل: كِْعَؿ َأنَْت 

مـ طمديث أيب هريرة  يمام ذم صحقح مسؾؿ, :ومػتاح قمؿؾف )ًمق( -

   ڤ
ِ
ٌء وَماَل شَمُؼْؾ: ًَمْق َأينه وَمَعْؾُت يمان ؿمـلَوإِْن َأَصاسَمَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

ـْ ىُمْؾ: ىَمَدرُ  , َوَما ؿَماَء وَمَعَؾ, وَمِنن  )ًَمْق( شَمْػتَُح قَمَؿَؾ  يمذا ويمذا, َوًمِؽ
ِ
اّلّل

    .(2)«َطانِ شـقاًم

م- وهق طمريص قمغم إومساد صالة اًمعبد - ويمام ذم طمديث  :-يمام شمؼد 

  ملسو هيلع هللا ىلصقمـد مسؾؿ أنف أتك اًمـ بل    ڤقمثامن سمـ أيب اًمعاص
ِ
وَمَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اّلّل

, وَمَؼاَل َرؾُمقُل َطاَن ىَمْد طَماَل سَمْقـِل, َوسمَ شـقإِن  اًم َءيِت, َيْؾبُِسَفا قَمكَم  لْمَ َصاَليِت َوىِمَرا

 
ِ
 ِمـُْف, َواشْمِػْؾ ؿمـقَذاَك » :ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل

ِ
ْذ سمِاّلّل َطاٌن ُيَؼاُل ًَمُف ظِمـَْزٌب, وَمِنَذا َأطْمَسْستَُف وَمتََعق 

                                                                 

 (.2813رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.2664رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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, ىَماَل: وَمَػَعْؾُت ذًمَِؽ وَمَلْذَهَبُف اّلّلُ قَمـهل«اقَمغَم َيَساِرَك صَماَلصمً 
(1).     

سمف, ومبقتف, ؿمـرامف, واًمعبد ذم ـمع ضـرومـ ظمالل ما ؾمبؼ ومفق ُي - ا

ق سملم هق شمثاؤسمف, وذم صالشمف, ووومراؿمف, و يبقل, ويضحؽ, ويػره

, ومػل اًمصحقحلم, مـ ااًمزوضملم, ويػسد قمغم اًمعبد قمبادشمف, وقمؼقدشمف أجًض 

   ڤطمديث أيب هريرة 
ِ
يُمْؿ َطاُن َأطَمدَ شـقَيْليِت اًم»: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقُل اهلل

ـْ ظَمَؾَؼ َرسم َؽ؟ وَمِنَذا سَمَؾَغُف  ـْ ظَمَؾَؼ يَمَذا؟ طَمت ك َيُؼقَل: َم ـْ ظَمَؾَؼ يَمَذا؟ َم وَمقَُؼقُل: َم

, َوًْمقَـَْتفِ 
ِ
 . (2)«وَمْؾقَْستَِعْذ سمِاّلل 

يمام -ء مـ ؿممون اًمعبد ؿمـلذم يمؾ  ضـرومجاع ذًمؽ وأيمثر أنف ُي

م ـْ ؿمـلَأطَمَديُمْؿ قِمـَْد يُمؾه  ضـرَطاَن َُيْ شـقإِن  اًم» :ملسو هيلع هللا ىلص: ًمؼقل اًمـ بّل -شمؼد   ِم
ٍ
ء

مـ وؾمقؾمتف, وإومساده: ًمئال  ا, وًمذا قمغم اًمعبد أن يؽقن طمذرً (3)«ؿَمْلنِفِ 

مـ اخلػم, وًمئال شُمـزع اًمؼميمة مـ يمثػم مـ ؿمموكف, و مـ أمقر ا يػؼد يمثػمً 

ـِ قَمب اٍس  ًمؽذ قمـد مجاقمف ٕهؾف, ومؼد ضماء ذم اًمصحقحلم مـ طمديث اسْم

 ىمال: ىَماَل َرؾُم  ڤ
ِ
ىَماَل:  ًَمْق َأن  َأطَمَدُهْؿ، إَِذا َأَراَد َأْن َيليِْتَ َأْهَؾُف،» :ملسو هيلع هللا ىلصقُل اّلّل

, اًمّؾُفؿ  ضَمـهْبـَا اًم
ِ
ْر شـقَطاَن, َوضَمـهِب اًمشـقسمِاؾْمِؿ اّلّل َطاَن َما َرَزىْمَتـَا، وَمِنك ُف إِْن ُيَؼد 

 ؾمـل, ويمذا ذم ىمراءشمف ٔية اًمؽر(4)«اَطاٌن َأبَدً ؿمـقُه ضـرسَمقْـَُفؿ َوًَمٌد ذِم َذًمِؽ، مَلْ يَ 

                                                                 

 (.2203رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(134مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3276رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2033رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.1434مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 141رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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يمام صمبت قمـد اًمبخاري مـ طمديث  طان طمتك يصبح,شـققمـد كقمف إسمعاد ًمؾ

 , واهلل أقمؾؿ.(1) ڤأيب هريرة 

َُٓٙ ػُّ فٙ ْزا انثاب: تاب انطؼاو, ٔان   اب:شـشٔيًا 

ب ذم آكقة اًمذهب واًمػضة, وأيمؾ يمؾ ذي كاب مـ شـرإيمؾ واًم

ذم  تـػسًمغػم طماضمة, واًم ب ىمائاًم شـرًماًمسباع, وذي خمؾب مـ اًمطػم, وا

, وإيمؾ سماًمشامل, واًمِؼران سملم اًمتؿرشملم )وذًمؽ إذا ااإلكاء, وإيمؾ متؽئً 

ـ سملم مجاقمة, ومنكف ُيـفك قمـ أظمذ اصمـتلم, طمتك يستلذن مَ  ايمان اإلكاء مشؽميمً 

معف, وُيؼاس قمغم اًمتؿر: سمؼقة إصـاف اًمتل قمغم ؿمايمؾتف(, وقمقب اًمطعام, 

ؼاء, أو اًمؼرسمة ًمغػم طماضمة )وذًمؽ إذا يمان مشؽميمً ب مـ ومشـرواًم , اؿ اًمسه

ا إن يمان ظماًص  سمف, ومال سملس إن قُمؾؿت كظاومتفا(, واإليمثار مـ اًمطعام,  اوأم 

الة سمح  .ة اًمطعام إذا يمان يشتفقفضـرواًمص 

 

   

 

  

                                                                 

 (.2311رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ٍَ فٙ انضالو, ٔ انهِّقاء, ٔ انًجانضح َُ  ُص

 سنن يف السالم:

ت: ئللاء (1
َّ
ى  السالم.     من السُّ

ـق ة يمثػمة مستػقضة َأن    ڤ, ومـفا: طمديث أيب هريرة وإدًمة قمغم اًمسُّ

 
ِ
ـ  َيا َرؾُمقَل «طَمؼُّ اعْمُْسؾِِؿ قَمغَم اعْمُْسؾِِؿ ؾِمتٌّ » ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اّلّل , ىِمقَؾ: َما ُه

؟ ىَماَل: 
ِ
ُف, َوإَِذا اؾْمَتـَْصَحَؽ إَِذا ًَمِؼقتَُف وَمَسؾهْؿ قَمَؾقِْف, َوإَِذا َدقَماَك وَمَلضِمبْ »اّلّل

ْتُف, َوإَِذا َمِرَض وَمُعْدُه, َوإَِذا َماَت  وَماْكَصْح ًَمُف, َوإَِذا قَمَطَس وَمَحِؿَد اّلّلَ وَمشؿه

 . (1)«وَماشم بِْعفُ 

, ملسو هيلع هللا ىلص, ويمذًمؽ ومعؾ اًمـ بّل «إَِذا ًَمِؼقَتُف وَمَسؾهْؿ قَمَؾقْفِ » ووضمف اًمشاهد:

 .إًمؼاء اًمسالموصحاسمتف ذم أطماديث يمثػمة شمدل قمغم ؾمـق ة 

ه ومفق: واضمب - ا ردُّ ی جئ حئ ) ىمقًمف شمعامم: :يدل قمؾقفو, وأم 

ؾ ذم وإص .[86]اًمـساء :  (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

وكؼؾ اإلمجاع قمغم ومف صارف, وٓ صارف ًمف, صـرإمر اًمقضمقب ما مل ي

وضمقب اًمرد همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ, مـفؿ: اسمـ طمزم, واسمـ قمبد اًمؼم, 

                                                                 

  .(2162رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 .(1)-رطمؿ اهلل اجلؿقع-ؼل اًمديـ وهمػمهؿ خ شمشـقواًم

الم, واًمرّد, وأيمؿؾف,  ومقؼقل:  )وسمريماشمف( :آكتفاء إمموأومضؾ ًمػظ سماًمس 

  ومنن هذه أطمسـ حتقة وأيمؿؾفا.   ,)اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف(

الم, إمم:  -ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بل  أي–ويمان هديف » :$ىمال اسمـ اًمؼقؿ  اكتفاء اًمس 

 .(2)«)وسمريماشمف(

وىمال اسمـ قمباس, واسمـ قمؿر: اكتفك اًمسالم »: $اسمـ قمبد اًمؼم وىمال 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) قمـ صاًمح قمباده: ۵إمم اًمؼميمة, يمام ذيمر اهلل 

الم قمغم ىمقًمف: ، [ 73]هقد:   ( ڤ ويماكا يؽرهان أن يزيد أطمد ذم اًمس 

الم.   (3)«وسمريماشمف  , وسمـاًء قمؾقف ومال شمثبت زيادة )ومغػرشمف( ذم اًمس 

, ڤوذيمره أبق داود مـ طمديث معاذ سمـ أنس »: $ىمال اسمـ اًمؼقؿ 

آظمٌر ومؼال: اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف ومغػرشمف,  صمؿ أتك: وزاد ومقف

وٓ يثبت هذا احلديث,  ,ومؼال: )أرسمعقن ( ومؼال: هؽذا شمؽقن اًمػضائؾ

 .$, صمؿ ذيمر اًمعؾؾ (4)«ومنن ًمف صمالث قمؾؾ...

  

                                                                 

 ط . ممؾمسة اًمرؾماًمة. .(1/356اكظر: أداب اًمشـرقمقة ) (1)

  (. 2/417زاد اعمعاد ) (4)

 (. 5/293اًمتؿفقد) (1)

 (. 2/417زاد اعمعاد ) (2)
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ب هبا سمػ :وإومشاء اًمسالم ضؾ قمظقؿ: حلديث أيب ؾُمـ ة سمؾ ؾُمـ ة مرهم 

سمِقَِدِه َٓ شَمْدظُمُؾقَن اجْلَـ َة  سـلَواًم ِذي َكػْ » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤهريرة 

, َأَوَٓ َأُدًمُُّؽْؿ قَمغَم  , َوَٓ شُمْمِمـُقا طَمت ك حَتَاسمُّقا  إَِذا وَمَعْؾتُُؿقُه ؿمـلطَمت ك شُمْمِمـُقا
ٍ
ء

اَلَم سَمقـَُؽؿْ    .(1)«حَتَاسَمْبُتْؿ؟ َأوْمُشقا اًمس 

2 ) 
 
 , ئن دعت الحاجت لرلك.   ااسخحباب جكساز السالم ثالث

ة: ومقستحب  يملن يشؽ ذم ؾمامع اعمَُسؾ ؿ قمؾقف طمقـام ؾمؾ َؿ قمؾقف أول مر 

ر  , ويمذا إذا دظمؾ قمغم مجع يمثػم, امرشملم, وإن مل يسؿع ومثالصمً اًمسالم أن ُيؽره

ة ذم أول دظمقًمف مل  يملن يدظمؾ قمغم جمؾس يمبػم, ومقف مجع يمثػم, ومؾق ؾمؾ ؿ مر 

: مـ أضمؾ أن ايسؿعف إٓ مـ يمان أول اعمجؾس, ومقحتاج إمم أن ُيسؾهؿ صمالصمً 

 يستققمب مجقع َمـ ذم اعمجؾس.

ـِ اًمـبله  ڤطمديث أنس  :ويدّل قمؾقف َؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصقم َأن ُف يَماَن إَِذا شَمَؽؾ 

َؿ سمَِؽؾَِؿٍة َأقَماَدَها صَماَلصًما: طَمت ك شُمْػَفَؿ قَمـُْف, َوإَِذا َأتَك قَمغَم   ىَمْقٍم وَمَسؾ َؿ قَمَؾْقِفْؿ, ؾَمؾ 

 .    (2)«قَمَؾْقِفْؿ صَماَلصًما

الم وطمده ىمد ي»: $ىمال اسمـ طمجر  ع شمؽراره إذا يمان شـروأن  اًمس 

, ومل يسؿع سمعضفؿ وىمصد آؾمتقعاب، وهبذا ضمزم اًمـقوي ذم ا اجلؿع يمثػمً 

                                                                 

 (.54رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  .(95رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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ـّ اإِلقم  ڤمعـك طمديث أنس  ادة, ويمذا ًمق ؾمؾ ؿ, وفمـ أنف مل ُيسؿع, ومُتَس

ة صماكقة,  .    (1)«وصماًمثة, وٓ يزيد قمغم اًمثاًمثة ومقعقد مر 

اسمؼ, ؾمـق ة إقمادة اًمؽؾؿة صمالصمً   ڤويمظمذ مـ طمديث أنس  إذا  ااًمس 

ُـّ أن  دقمت احلاضمة ًمؾتؽرار, يملن يتؽؾؿ وٓ شمػفؿ قمـف اًمؽؾؿة, ومُقس

رها اًمثاًمثة.  رها, ومنن مل شُمػفؿ يمر   يؽره

إذا مل شمػفؿ اًمؽؾؿة  اف يتؽؾؿ صمالصمً ًمؽـ» :$اسمـ قمثقؿلم  ـاخؿمـقىمال 

ر, ًمؽـ ًمق مل شُمْػَفؿ: ًمؽقن اعمخاـمب صمؼقؾ  ا إذا وُمِفؿت ومال يؽره قمـف, أم 

أو ًمؽثرة اًمضجة طمقًمف, أو ما أؿمبف ذًمؽ: ومؾقعد مرشملم, ومنن مل  اًمسؿع,

 .(2)«شمؽِػ ومثالث

ت حعميم السالم على من عسفت, ومن لم حعسف.   ( 3
َّ
ى  من السُّ

  َأن  َرضُماًل » :ڤ سمـ قَمْؿٍرو حلديث قمبد اهلل
ِ
َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمَلَل َرؾُمقَل اّلّل

؟ ىَماَل  ـْ مَلْ »: اإِلؾْماَلِم ظَمـػْمٌ ـْ قَمَروْمَت, َوَم اَلَم قَمغَم َم ُ اًمس  شُمْطِعُؿ اًمط َعاَم, َوشَمْؼَرأ

 .(3)«شَمْعِرْف 

ا إذا يمان اًمسالم مـ طمقث إومشائف قمغم اخلاصة اًمذيـ شمعرومفؿ ومؼط,  - وأم 

ـ ة, وهق مـ قمالمات اًمساقمة: يمام ضماء ذم مسـد اإلمام ومفذا إومشا ء خماًمػ ًمؾسُّ

                                                                 

 .ااًمتسؾقؿ وآؾمتئذان صمالصمً  :(, سماب6244اًمػتح, طمديث ) (1)

  (. 2/1146ؿمـرح رياض اًمصاحللم ًمشـقخـا ) (4)

  (.39مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 12رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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  : ڤأمحد, وصححف إًمباين, مـ طمديث اسمـ مسعقد 
ِ
ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اّلل 

ـْ أَ » َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص اقَمِة إَِذا يَماكَْت اًمت ِحق ُة قَمغَم اعْمَْعِروَمةِ ؿمـرإِن  ِم وذم  ,(1)«اِط اًمس 

ـْ أَ » رواية: اقَمِة:ؿمـرإِن  ِم ٓ   اِط اًمس  َٓ ُيَسؾهُؿ قَمَؾقِْف إِ ضُمِؾ  ضُمُؾ قَمغَم اًمر  أَْن ُيَسؾهَؿ اًمر 

ةِ  وذم رواية:, (2)«ًمِْؾَؿْعِروَمةِ  اقَمِة شَمْسؾِقَؿ اخْلَاص   .(3)سَملْمَ َيَدْي اًمس 

ت بابخدائه.   ( 4
َّ
ى ت أن ًكىن ابخداء السالم ممن جاءث السُّ

َّ
ى  السُّ

  يؼقل: ڤقمـ أيب هريرة 
ِ
ايمُِب قَمغَم » :ملسو هيلع هللا ىلصىَماَل َرؾُمقُل اهلل ُيَسؾهُؿ اًمر 

  .(4)«قَمغَم اًمَؼاقِمِد، َواًمَؼؾِقُؾ قَمغَم اًمَؽثػِمِ  ؿمـل، واَحاؿمـلاَحا

ارُّ قَمغَم اًْمَؼاقِمِد, » :وذم رواية ًمؾبخاري ِغػُم قَمغَم اًْمَؽبػِِم, َواْحَ ُيَسؾهُؿ اًمص 

 .(5)«َواًْمَؼؾِقُؾ قَمغَم اًْمَؽثػِمِ 

الم اًمؽراهة, سمؾ ٓ سملس سمف, يملن يسؾؿ ٓ يعـل و خماًمػة إومم سماًمس 

ايمب, وكحق ذًمؽ.     ؿمـلاًمؽبػم قمغم اًمصغػم, أو احا  قمغم اًمر 

ومنن شمؽاومل اًمقصػان سملن يمان رايمب ورايمب آظمر, وملهيام يبدأ  -

 سماًمسالم؟ أو يملن يؽقن مجاقمة, ومجاقمة أظمرى متؽاومئة ذم اًمعدد وملهيام يبدأ؟

                                                                 

 (.648: اًمصحقحة ًمألًمباين ), اكظر(3664رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.648, اكظر: اًمصحقحة ًمألًمباين ) (3848رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.1/402, وصححف إًمباين )صحقح إدب اعمػرد (3870رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.2160مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6233رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)

 (.6234رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (3)
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الم, ومخػممها سم: ًمتؽاومئفام, وماخلػمي ة عمـ يسبؼ احلؼ مشؽمك طمقـئذ اًمس 

الم: حلديث أيب أجُّقب إَنَْصاِريه     ڤاًمذي يبدأ سماًمس 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلّل

ُْسؾٍِؿ َأْن هَيُْجَر َأظَماُه وَمْقَق صَمالَِث ًَمقَاٍل, َيْؾَتِؼقَاِن وَمقُْعِرُض هَذا, » ىَماَل:
ِ
َٓ َُيِؾُّ عم

اَلمِ َوُيْعِرُض هَذا,  ا اًم ِذي َيْبَدُأ سمِاًمس  مُهَ   .(1)«َوظَمػْمُ

بيان.   ( 5 ت السالم على الّصِ
َّ
ى  من السُّ

  شـلَأن ُف يَماَن َيؿْ » :ڤحلديث أنس سمـ ماًمؽ 
ِ
وَمَؿر   ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرؾُمقِل اّلّل

 .(2)«وَمَسؾ َؿ قَمَؾْقِفؿْ  سمِِصْبَقانٍ 

الم قمغم اًمصبقان: محٌؾ ًمؾـ ػس قمغم اًمتقاضع, و شمعقيد وذم اًمس 

 ًمؾصبقان قمغم هذه اًمشعػمة, وإطمقاؤها ذم كػقؾمفؿ.

الم عىد دخىل البيت. ( 6 ت السَّ
َّ
ى  من السُّ

قاك ؾُمـ ة  الم, وذًمؽ سمعدما يستاك: ٕن  اًمسه وهذا يدظمؾ ذم قمؿقم اًمس 

د ؾمـق ة  قمـد دظمقل اعمـزل, وهذا هق اعمقضع اًمراسمع مـ مقاضع شمليمُّ

يَماَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » ًمت:قمـد مسؾؿ ىما ڤ: حلديث قمائشة اًمسقاك

َقاكِ  قاك دظمؾ وؾمؾ ؿ قمغم أهؾ (3)«َدظَمَؾ سَمْقَتُف سَمَدَأ سمِاًمسه , ومنذا سمدأ سمقتف سماًمسه

ـ ة أن شمسؾهؿ إذا دظمؾت أي  اًمبقت, طمتك أن سمعض أهؾ اًمعؾؿ ىمال: مـ اًمسُّ

                                                                 

  (.2560مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6077رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.2168مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6247رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.253رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) ىمقًمف شمعامم:ًمعؿقم سمقت وًمق مل يؽـ ومقف أطمد: 

ائ ائ ەئ ەئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 .[61]اًمـقر: (وئ وئ ۇئ

الم قمغم اًمـػس عمـ » :$ىمال اسمـ طمجر  ويدظمؾ ذم قمؿقم إومشاء اًمس 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  )ًمقس ومقف أطمد: ًمؼقًمف شمعامم:  ادظمؾ مؽاكً 

 .(1)«...(...ۉ

ـ ة أن ُيَسؾهؿ قمغم أهؾ أي سمقت يدظمؾف, ًمؼقًمف شمعامم:  وئ ۇئ ) واًمسُّ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 .[ 27:  ] اًمـقر (ی جئ حئ

 فائدة: 

ُـّ قمـد دظمقل اعمـزل صمالث ؾُمـَـ ؾ مما ؾمبؼ أنف ُيَس  :حتص 

 .ام ًمقاًل ؾمـقٓ : ذيمر اؾمؿ اهلل شمعاممإومم

ـِ قمبد اّلّل  إَِذا » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصَأن ف ؾمؿـع اًمـ بل   ڤحلديث ضماسمر سْم

ضُمُؾ سَمقَْتُف، َطاُن: شـق، ىَماَل اًموَمَذيَمَر اّلّلَ قِمـَْد ُدظُمقًمِِف َوقِمـَْد ـَمَعاِمفِ  َدظَمَؾ اًمر 

َذا َدظَمَؾ وَمَؾْؿ َيْذيُمِر اّلّلَ قِمـَْد ُدظُمقًمِِف، ىَماَل  َٓ َمبِقَت ًَمُؽْؿ َوَٓ قَمَشاَء.
َوإِ

ْ َيْذيُمِر اّلّلَ قِمـَْد ـَمَعاِمِف،شـقاًم َذا مَل
بِقَت, َوإِ ىَماَل: َأْدَريْمُتُؿ  َطاُن: َأْدَريْمُتُؿ اعْمَ

                                                                 

 اًمسالم . :(, سماب6235ومتح اًمباري, طمديث ) (1)
ِ
 إوِمشاء



 

 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 196

بِقَت, َواًْمَعَشاءَ   .(1)«اعْمَ

قاكقة: اًمثاك مقمـد مسؾؿ,  ڤحلديث قمائشة  :اًمسه  .(2)وىمد شمؼد 

الم قمغم أهؾ اًمبقتاًمثاًمثة:   .اًمس 

الم, ئذا دخل على كىم,( 7 ت خفع الصىث بالسَّ
َّ
ى وفيهم  من السُّ

    .هائمىن 

ومػقف   ڤ يمام ذم طمديث اعمؼداد سمـ إؾمقد ,ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا يمان يػعؾ اًمـ بل 

بَُف, صـقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَبُف, َوَكْروَمُع ًمِؾـ بِله صـقُب يُمؾُّ إْكَساٍن ِمـ ا كَ رشـ...وَمُؽـ ا َكْحَتؾُِب وَمقَ » ىمال:

ـَ اًمؾ قِْؾ وَمُقَسؾهُؿ شَمْسؾِقاًم   .(3)«, َوُيْسِؿـُع اًْمقَْؼَظانَ َٓ ُيقىمُِظ َكائاًِم  ىَماَل: وَمقَِجلُء ِم

الم.   ( 8 ت جبليغ السَّ
َّ
ى  من السُّ

الم ؾُمـ ة   -ليت سماظمتصارؾمـقًمعؾؿ يمام قمغم ظمالف سملم أهؾ ا-شمبؾقغ اًمس 

ؾ هذا «ؾمؾهؿ زم قمغم ومالن» يملن يؼقل ًمؽ ؿمخص: ـ ة أن شمقصه , ومنن  مـ اًمسُّ

الم ًمصاطمبف.  اًمس 

يَؾ َيْؼَرأُ » ىمال هلا: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بل   ڤطمديث قمائشة : ويدّل قمؾقف إِن  ضِمؼْمِ

اَلمَ  اَلُم َورَ  «قَمَؾقِْؽ اًمس   ىَماًَمْت: وَمُؼْؾُت: َوقَمَؾْقِف اًمس 
ِ
 .   (4)مْحَُة اّلّل

                                                                 

 (.2018رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.253رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

  (.2055رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.2447مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3217)رواه اًمبخاري سمرىمؿ  (2)
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الم ًمصاطمبف: ؾمالم  ملسو هيلع هللا ىلصيمام أوصؾ اًمـ بلُّ  ومػل احلديث إيصال اًمس 

ؾمـق ة سمعث  ا, ويمظمذ مـ احلديث أجًض ڤقمغم قمائشة  ڠضمؼميؾ 

الم مع أطمد   .اًمس 

    :اظمُتؾِػ ذم طمؽؿ شمبؾقغ اًمسالم

 ظمر, يملن يؼقل ًمف:ٔويقصؾف  اًمشخص أن ُيؿؾ ؾمالمً إذا ُأويمِؾ  -

الم أن يبؾهغ اًمسالم أو ٓ؟ ,«غم ومالنؾمؾهؿ زم قم»   هؾ جيب قمغم احلامؾ ًمؾس 

 قمغم ىمقًمـلم:  

إماكة, وإيصال إماكة واضمب, واظمتاره  شبفي فجيب: ٕنىمقؾ: 

 .$اًمـ قوي 

ـْ أظمذها سمتحؿؾفا,  شبفيؾُمـ ة: ٕنف  وىمقؾ: اًمقديعة, واًمقديعة ٓ ُيؾَزم َم

ّٓ إذا شمؽػؾ هبا, واظمتاره اسمـ طمجر   .$إ

الم ؾُمـ ة ذم : -واهلل أقمؾؿ-وإفمفر  اًمؼقل اًمثاين, وأن شمبؾقغ اًمس 

الم »: إصؾ, إٓ أن يستْلِمـف اعمَُسؾهؿ, ومقؼقل ًمف أماكة معؽ , أن شمقصؾ اًمس 

ؾفا اعمبؾهغ, ًمتل شُمؼق د سمؽقهنا أماكة, وحتؿ  , أو كحقها مـ اًمعبارات ا«ًمػالن

 ؾفا.صـقؾ سمتقبِ ىمَ و

: سمُسـهق ة   -رطمؿ اهلل اجلؿقع-ـ طمجر وسمعض اًمعؾامء ومـفؿ اسم ىماًمقا

الم, أجًض  د قمغم مـ محؾ اًمس  مع اًمرد قمغم َمـ ؾمؾ ؿ, ومقؽقن حلامؾ  ااًمر 
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الم أجًض  الم, ومإومضؾ عمـ ُكؼؾ ًمف ؾمالمً  ابً صـقك ااًمس  , أن يؼقل امـ اًمس 

الم ورمحة اهلل وسمريماشمف, وكحق ذًمؽ  .   حلامؾ اًمسالم: قمؾقؽ وقمؾقف اًمس 

 سمدًمقؾلم: $ اسمـ طمجر ّ لواؾمتد

ـف  أطمدمها: حاسمة قمـد أمحد, وأيب داود, وطمس  طمديث رضمؾ مـ اًمص 

 ملسو هيلع هللا ىلص, ومؼال اًمـ بلُّ ملسو هيلع هللا ىلصأوصؾ ؾمالم أبقف ًمؾـ بل  أن  رضماًل  :وومقفإًمباين, 

اَلمُ  قَمَؾقَْؽ , َوقَمغَم َأبِقَؽ » ًمؾرضمؾ:  .  (1)«اًمس 

ح ا  ڤ: ىمقل ظمدجية وومقفقمـد اًمـ َسائل,   ڤطمديث أنس  وأظمر:

وقمؾقؽ, وقمغم » :ملسو هيلع هللا ىلصقمؾقفا, ىماًمت ًمؾـ بله  شمعامم سمؾ غفا قمـ ضمؼميؾ ؾمالم اهلل

 .(2)«ضمؼميؾ اًمسالم

اسمؼ: ڤطمف حلديث قمائشة ؿمـرذم  $ ىمال اسمـ طمجر ىمال » اًمس 

الم، وجيب قمغم اًمرؾمقل شـراًمـ قوي: ذم هذا احلديث م وقمقة إرؾمال اًمس 

أؿمبف، واًمتحؼقؼ أن  اًمرؾمقل إن  ب سملنف سماًمقديعةؼه عُ شمبؾقغف ٕنف أماكة، وشمُ 

ء, ىمال: ؿمـلاًمتزمف أؿمبف إماكة, وإٓ ومقديعة, واًمقدائع إذا مل شُمؼبؾ مل يؾزمف 

د قمغم  وومقف إذا أتاه ؿمخص سمسالم مـ ؿمخص, أو ذم ورىمة وضمب اًمر 

اًمػقر، ويستحب أن يرد قمغم اعمبؾهغ, يمام أظمرج اًمـ َسائل قمـ رضمؾ مـ سمـل 

اَلمُ » ؾمالم أبقف، ومؼال ًمف: ملسو هيلع هللا ىلص َتقؿ أنف سمؾ غ اًمـ بل   , «قَمَؾقَْؽ, َوقَمغَم َأبِقَؽ اًمس 

                                                                 

 .(5231أبق داود سمرىمؿ )و(, 23104رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

ــ اًمؽؼمى سمرىمؿ ) (4)  (.8359رواه اًمـ سائل ذم اًمسُّ
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م ذم اعمـاىمب أن ظمدجية   ڠقمـ ضمؼميؾ  ملسو هيلع هللا ىلصح ا سمؾ غفا اًمـبل  ڤوىمد شمؼد 

الُم َوقَمغَم »ؾمالم اهلل شمعامم قمؾقفا, ىماًمت:  الُم, َوِمـُْف اًمس  إِن  اهلل ُهَق اًمس 

المُ  يَؾ اًمس 
أهنا رد ت  ڤـمرق طمديث قمائشة ء مـ ؿمـل, ومل أَر ذم «ضِمؼْمِ

 . (1)«, ومدّل قمغم أنف همػم واضمبملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمـ بله 

الم عىد دخىل املجلس, وعىد مفازكخه أًظ  ( 9  .      االسَّ

ُـّ عمـ أراد أن يؼقم مـ اعمجؾس, ويػارىمف أن ُيسؾهؿ قمؾقفؿ ىمبؾ أن  ُيَس

 يػارىمفؿ, يمام ؾمؾ ؿ طملم ىَمِدم قمؾقفؿ.   

إَِذا اْكَتَفك َأطَمُديُمْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصل: ىمال َرؾمقُل اهلل ىما  ڤحلديث أيب هريرة 

ـَ  إمَِم اعَمْجؾِِس وَمْؾقَُسؾهْؿ، ومِنَذا َأَراَد َأْن َيُؼقَم وَمْؾقَُسؾهْؿ, ومَؾقَْسِت إومَم سمِلطََمؼ  ِم

 .(2)«أظِمَرةِ 

ليا( 11
ُّ
الم عىد الل َسنُّ املصافحت مع السَّ

ُ
 .ح

 ىمال: ڤيث ىَمتادَة طمد: قفدل  قمؾ ,ڤوقمغم هذا قمؿؾ اًمصحاسمة 

َنٍَس: َأيَماَكْت اعْمَُصاوَمَحُة ذِم َأْصَحاِب اًمـ بِله » ِٕ  .(3)«؟ ىَماَل: َكَعؿْ ملسو هيلع هللا ىلصىُمْؾُت 

  

                                                                 

  إذا ىمال: ومالٌن ُيؼرئؽ اًمسالم. :(, سماب6253اًمػتح, طمديث ) (1)

, (2706اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 5208أبق داود سمرىمؿ )و(, 9664رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.1/132وصححف إًمباين )صحقح اجلامع 

 .(6263رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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َسنُّ الخبّسم, وطالكت الىجه عىد الللاء.   ( 11 ٌُ 

ـَ اعْمَْعُروِف » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال زم اًمـ بلُّ  ڤحلديث َأيِب َذّر  َٓ حَتِْؼَرن  ِم

وقمـد اًمؽممذي مـ طمديث أيب َذّر  ,(1)«شَمْؾَؼك َأظَماَك سمَِقضْمٍف ـَمْؾٍؼ  ، َوًَمْق َأنْ ائً ؿمـق

ُؿَؽ ذم َوضْمِف َأظِمقَؽ ًَمَؽ َصَدىَمةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص ىمال رؾمقل اهلل ڤ  .(2)«شَمَبسُّ

َسنُّ الكلمت الطيبت فهي صدكت.    ( 12
ُ
 ح

وؾمقاء يماكت قمـد اًمؾؼاء, أو اعمجاًمسة, أو ذم أي طمال, وماًمؽؾؿة 

 صدىمة. اًمطقبة ؾُمـ ة: ٕهنا

 :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤطمديث أيب هريرة  :ويدّل قمؾقف

 .(3)«َواًْمَؽؾَِؿُة اًمط قهَبُة َصَدىَمةٌ »

 »ىمال:  ڤوطمديث قَمِديه سمـ طماشمِؿ 
ِ
اًمـ اَر وَملقْمَرَض  ملسو هيلع هللا ىلصَذيَمَر َرؾُمقُل اّلّل

ا َأن ُف يَمَلن اَم َيـُْظُر صُمؿ َأقْمَرَض َوَأؿَماَح, طَمت ك فَمـَـ  , «اشم ُؼقا اًمـ ار» :َوَأؿَماَح, صُمؿ  ىَماَل 

ـْ مَلْ جَيِْد، وَمبَِؽؾَِؿٍة ـَمقهبَةٍ »: إًَِمقَْفا, صُمؿ  ىَماَل   . (4)«اشم ُؼقا اًمـ اَر َوًَمْق سمِِشؼه ََتَْرةٍ, ومََؿ

, ًمق اطمتسبقه ٕضُمروا ـمقٌب  ما جيري قمغم أخسـة اًمـاس يمالمٌ  ا ويمثػمً 

 .   , وأظمذوا مـ هذه اًمصدىمات سمحظ واومرا قمغم ذًمؽ يمثػمً 

                                                                 

 .(2626رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.572, وصححف إًمباين )اًمصحقحة (1956رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (4)

 (. 1009مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2989رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(1016مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6023رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)
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يمؾؿة ـمقبة مثؾ أن شمؼقل ًمف: يمقػ »: $خـا اسمـ قمثقؿلم ؿمـقىمال 

أنت؟ يمقػ طماًمؽ؟ يمقػ إظمقاكؽ؟ يمقػ أهؾؽ؟ وما أؿمبف ذًمؽ: ٕن 

ور قمغم صاطمبؽ, يمؾ يمؾؿة ـمقبة سـرهذه مـ اًمؽؾامت اًمطقبة اًمتل شمدظمؾ اًم

 . (1)«ومفل صدىمة ًمؽ قمـد اهلل, وأضمر, وصمقاب

 .في املجلس اسخحباب ذكس هللا حعالى( 13

وإطماديث ذم ومضائؾ جماًمس اًمذيمر, واحلث قمؾقفا يمثػمة , ومـ ذًمؽ 

 َماَلئَِؽًة َيُطقوُمقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقُل اهلل  ڤطمديث أيب هريرة 
ِ
 
ِ
إِن  ّلل

َ شَمـَاَدْوا:  يْمِر, وَمِنَذا َوضَمُدوا ىَمْقًما َيْذيُمُروَن اّلل  ذِم اًمطُُّرِق َيْؾتَِؿُسقَن َأْهَؾ اًمذه

قا إمَِم  ْكقَا, ىَماَل  : طَماضَمتُِؽْؿ, ىَماَل َهُؾؿُّ  اًمدُّ
ِ
اَمء قهَنُْؿ سمَِلضْمـَِحتِِفْؿ إمَِم اًمس   :وَمقَُحػُّ

ُْؿ, َوُهَق َأقْمَؾُؿ ِمـُْفْؿ, َما َيُؼقُل قِمَبادِي؟ ىَمال: َيُؼقًُمقَن:  وَمقَْسَلُخُفْؿ َرهبُّ

وَكَؽ, ُ ُدوَكَؽ, ىمَ  ُيَسبهُحقَكَؽ، َوُيَؽؼمه وَمقَُؼقُل: َهْؾ  :اَل َوَُيَْؿُدوَكَؽ, َوُيَؿجه

 َما َرَأْوَك, ىَماَل:
ِ
, َواّلل  َٓ وَمقَُؼقُل: َويَمقَْػ ًَمْق َرَأْويِن؟  َرَأْويِن؟ ىَماَل: وَمقَُؼقًُمقَن: 

ىَماَل: َيُؼقًُمقَن: ًَمْق َرَأْوَك يَماُكقا َأؿَمد  ًَمَؽ قِمَباَدًة, َوَأؿَمد  ًَمَؽ ََتِْجقًدا, َوحَتِْؿقًدا, 

ا, ىَماَل: َيُؼقُل: وَماَم َيْسَلُخقيِن؟ ىَماَل: َيْسَلُخقَكَؽ اجْلَـ َة, ىَماَل: َوَأيْمَثَر ًَمَؽ شَمْسبِقحً 

 َيا َربه َما َرَأْوَها؟ ىَماَل: َيُؼقُل: 
ِ
, َواّلل  َٓ َيُؼقُل: َوَهْؾ َرَأْوَها؟ ىَماَل: َيُؼقًُمقَن: 

                                                                 

اؾمتحباب ـمقب اًمؽالم,  :( سماب 2/996اكظر: ؿمـرح رياض اًمصاحللم ًمشـقخـا )  (1)

 وـمالىمة اًمقضمف قمـد اًمؾؼاء.
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ُْؿ َرَأوْ  ُْؿ َرَأْوَها؟ ىَماَل: َيُؼقًُمقَن: ًَمْق َأهن  َها يَماُكقا َأؿَمد  قَمَؾقَْفا وَمَؽقَْػ ًَمْق َأهن 

ُذوَن؟ ىَماَل:  :طِمْرًصا, َوَأؿَمد  هَلَا ـَمَؾًبا, َوَأقْمَظَؿ ومِقَفا َرهْمبًَة, ىَماَل  وَمِؿؿ  َيتََعق 

 َيا َربه 
ِ
, َواّلل  َٓ ـْ اًمـ اِر, ىَماَل: َيُؼقُل: َوَهْؾ َرَأْوَها؟ ىَماَل: َيُؼقًُمقَن:  َيُؼقًُمقَن: ِم

َيُؼقُل: وَمَؽقَْػ ًَمْق َرَأْوَها؟ ىَماَل: َيُؼقًُمقَن: ًَمْق َرَأْوَها يَماُكقا َأؿَمد   َما َرَأْوَها؟ ىَماَل:

ًرا, َوَأؿَمد  هَلَا خَمَاوَمًة, ىَماَل: وَمقَُؼقُل: وَمُلؿْمِفُديُمْؿ َأينه ىَمْد هَمَػْرُت هَلُْؿ, ىَماَل:  ِمـَْفا ومَِرا

ـْ اعْمَاَلئَِؽِة ومِقِفْؿ: وُماَلٌن ًَمقَْس  ِمـُْفْؿ, إِك اَم ضَماَء حِلَاضَمٍة, ىَماَل: ُهْؿ  َيُؼقُل َمَؾٌؽ ِم

َٓ َيْشَؼك هِبِْؿ ضَمؾِقُسُفؿْ   .(1)«اجْلَُؾَساُء 

ومقـبغل عمـ  -ًمقس هذا مقـمـ سمسطفا-وعمجاًمس اًمذيمر ومضائؾ يمثػمة 

ٓ  يؼقم إٓ وىمد ذيمر اهلل شمعامم ومقف اضمؾس جمؾًس   .أ

ـ ة ما يدل قمغم ذمه اعمجاًمس اًمتل ٓو ومقفا,  ُيذيمر اهلل ؾمبحاكف ضماء ذم اًمسُّ

ـْ ىَمْقٍم » :ملسو هيلع هللا ىلصىماَل: ىمال رؾمقل اهلل    ڤطمديث أيب هريرة   :ومـ ذًمؽ َما ِم

ـْ ِمثِْؾ ضِمقَػِة مِحَاٍر, ويَماَن  ـْ جَمْؾٍِس ٓ َيْذيُمروَن اهلل ومِقِف, إِٓ  ىَماُمقا قم َيُؼقُمقَن ِم

 .(2)«ةً سـرهَلُْؿ طَم 

  

                                                                 

 (.2689مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6408رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

)َتريج اًمؽؾؿ  (, وصححف إًمباين4855أبق داود سمرىمؿ )و(, 10680رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 .(1/166اًمطقب 
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َسنُّ خخم املجلس بـ:( 14  س(.   )كفازة املجل ٌُ

ـْ ضَمؾَس ذم »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤحلديث َأيب هريرة  َم

ـْ جَمْؾِِسِف َذًمَِؽ: ؾُمْبَحاَكَؽ اًمّؾُفؿ   جَمْؾٍِس وَمؽُثَر ومقِف ًَمَغُطُف  وَمَؼاَل ىَمبَْؾ َأْن َيُؼقَم ِم

هُمِػَر ًَمُف َما َوسمَِحْؿِدَك َأؿْمَفُد أن َٓ إهَلَ إّٓ أنَْت، َأؾْمتَْغِػُرَك َوَأتُقُب إًَِمقَْؽ إِّٓ 

 .(2()1)«يَماَن ذم جَمْؾِِسِف َذًمَِؽ 

َُٓٙ ػُّ فٙ ْزا انثاب:  ٔيًا 

ة إضمـبقة, واخلؾقة هبا, واسمتداء أهؾ اًمؽتاب سماًمسالم,  مصاومحة اعمرأ

إىمامة اًمشخص مـ وٓ يمم اًمزائر صاطمب اًمبقت سماًمصالة إٓ سمنذكف, وأ

شمـاضمل وون إذهنام , اًمتػريؼ سملم اصمـلم ذم اعمجؾس سمدوجمؾسف واجلؾقس ومقف, 

حتديث وؾمامع طمديث ىمقم وهؿ ًمف يمارهقن, واصمـلم دون اًمثاًمث, 

اًمشخص سمؽؾ ما ؾمؿعف مـ اًمـاس: ٕن ذم يمالم اًمـاس ما هق يمذب, 

, واًمتجسس قمغم اعمسؾؿلم, وآومات شـلاًمتؽؼم ذم اعمووشمرويع اعمسؾؿ, 

, ويماًمغقبة, واًمـؿقؿة, واًمؾعـ, ااًمؾسان يماًمؽذب, وإضحاك اًمؼقم يمذسمً 

واًمطعـ, واًمػحش, واجلدال اعمذمقم, واخلصقمة, واحلؾػ سمغػم اهلل, 

                                                                 

 .(3433سمرىمؿ ) رواه اًمؽممذي (1)

-اًمـ سائل و .ڤ(. مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو 4857رواه أبق داود سمرىمؿ ) (4)

ذم آظمر ؿمـرح  $وىمال اسمـ طمجر  .ڤمـ طمديث قمائشة . (1343سمرىمؿ ) -اًمؽؼمى

, ويمذًمؽ صححف ذم كؽتف قمغم اسمـ اًمصالح, واحلديث سمؿجؿقع «ؾمـده ىمقي» اًمػتح:

 (.2/1065ع )صحقح اجلام وصححف إًمباين ,ـمرىمف يؼقى
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اء, واًمتػاظمر واًمطعـ ذم شـرام ذم اًمبقع واًمؾمـقشمعامم ٓ ويمثرة احلؾػ سماهلل

إنساب, واطمتؼار أظمريـ, واًمشامشمة سماعمسؾؿلم وهمػمها مـ آومات 

 اًمؾسان, ويمذًمؽ احلسد, وؾمقء اًمظـ, واًمغؾ, وهمػمها مـ أومات اًمؼؾبقة.
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 ُصٍُ فٙ انّهثاس ٔانزُِّٚح

 

ل.   ىعُّ
َّ
يامن في الخ

َّ
ت الخ

َّ
ى  من السُّ

ـ ة  ـ ة إذا أراد اعمسؾؿ أن يؾبس كعؾقف أن يبدأ سماًمقؿـك, ومـ اًمسُّ مـ اًمسُّ

 ى.سـريبدأ سماًمق فامإذا أراد أن يـزقم

إَِذا » :ىمال ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل   ڤطمديث أيب هريرة : ويدّل قمؾقف

هَلاَُم اْكتََعَؾ  ـْ اًْمقُْؿـَك َأو  اَمِل ًمِقَُؽ َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقَْبَدْأ سمِاًْمقَِؿلِم َوإَِذا َكَزَع وَمْؾقَْبَدْأ سمِاًمشه

ا شُمـَْزعُ   .    (1)«شُمـَْعُؾ َوآظِمَرمُهَ

  ملسو هيلع هللا ىلص، َأن  رؾمقل اّلّل اأجًض  ڤوضماء قمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب هريرة 

اَمِل, َوًْمقُـِْعْؾُفاَم إَذا اْكتََعَؾ َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقَبْدَ » :ىَماَل  ْأ سمِاًْمقُْؿـَك, َوإَذا ظَمَؾَع وَمْؾقَْبَدْأ سمِاًمشه

َٓ َيْؿِش َأطَمُديُمْؿ ذِم »: وذم ًمػظ آظمر عمسؾؿ. (2)«ا, َأْو ًمِقَْخَؾْعُفاَم مَجِقعً امَجِقعً 

 .    (3)«ا، َأْو ًمِقَْخَؾْعُفاَم مَجِقعً اَكْعٍؾ َواطِمَدةٍ, ًمِقُـِْعْؾُفاَم مَجِقعً 

إَِذا اْكَؼَطَع ؿِمْسُع َأطَمِديُمْؿ، وَماَل َيْؿِش ذِم إظُْمَرى طَمت ك » :ظوذم ًمػ

ْسع( و ,(4)«ُيْصؾَِحَفا     .)ؿِمْسع(قر اًمـعال ؾمـق مـ سـػم: يؼال ًمؾ)اًمشه

                                                                 

  (.5856رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2097رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 .(2097رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .(2098رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)
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:ٍَُ  ففٙ ْزٍٚ انذذٚصٍٛ, شالز ُص

 أن يبدأ سماًمقؿـك قمـد ًمبس اًمـعال. -1

 ى قمـد كزع اًمـعال.سـرأن يبدأ سماًمق -4

سمـعؾ  شـل, سمحقث ٓ يؿا, أو خيؾعفام مجقعً ااًمـعؾلم مجقعً  أن يؾبس -1

 :سمـعؾ واطمدة, يمام ذم اًمرواية إظمرى شـلواطمدة, سمؾ ضماء اًمـفل قمـ اعم

 .«َٓ َيْؿِش َأطَمُديُمْؿ ذِم َكْعٍؾ َواطِمَدة»

 سمـعؾ واطمدة؟ شـلومنن ىمقؾ: ما احلؽؿة ذم اًمـ فل قمـ اعم -

واطمدة, أو ظمػ واطمد, أو  ذم كعؾ شـلُيؽَره اعم»: $ىمال اًمـ قوي 

ىمال , مداس واطمد, ٓ ًمعذر, ودًمقؾف هذه إطماديث اًمتل ذيمرها مسؾؿ

اًمعؾامء: وؾمببف أن ذًمؽ شمشقيف, ومثؾة, وخماًمػ ًمؾقىمار، وٕن اعمـتعؾة 

ًمؾعثار، وهذه  اف ورسمام يمان ؾمببً شـقم سـر أرومع مـ إظمرى ومقعصـػمشم

غم اؾمتحباهبا وأهنا ًمقست أداب اًمثالصمة اًمتل ذم اعمسائؾ اًمثالث جمؿع قم

ذم إظمرى  شـلواضمبة، وإذا اكؼطع ؿمسعف, وكحقه ومؾقخؾعفام, وٓ يؿ

 .  (1)وطمدها طمتك يصؾحفا, ويـعؾفا يمام هق كّص ذم احلديث

سمـعؾ واطمدة همػم ما  شـلذم سمقان احلؽؿة مـ اًمـ فل قمـ اعم اوضماء أجًض 

ح ما أظمرضمف سمـعؾ واطمدة, إن ص شـلطان يؿشـقسملن  اًم $ذيمره اًمـ قوي 

                                                                 

ًٓ  :(, سماب2097عمسؾؿ , طمديث )اًمـقوي ؿمـرح  (1) , اؾمتحباب ًمبس اًمـعال ذم اًمقؿـك أو

 ًٓ  ., ويمراهة اعمشـل ذم كعؾ واطمدةواخلؾع مـ اًمقسـرى أو



 

 املنح العلية يف بيان السنن اليومية 207

ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل   ڤاًمط َحاوي ذم مشؽؾ أصمار: قمـ أيب هريرة 

 .   (1)«ذِم اًمـْعِؾ اًمَقاطِمَدة شـلَطاَن َيؿْ شـقإن  اًم»

ـ ة اًمصالة سماًمـعال: اوأجًض  ىمال:  ڤحلديث ؾمعقد سمـ يزيد  مـ اًمسُّ

 .   (2)«ِف ؟ ىَماَل: َكَعؿْ ُيَصكمه ذِم َكْعَؾقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأيَماَن اًمـ بِلُّ » :ڤؾملخُت أنس سمـ ماًمؽ 

اد سمـ َأْوٍس ذم وضماء  ىمال: ىمال رؾمقُل  ڤؾمــ أيب داود طمديث ؿَمد 

ُْؿ ٓ ُيَصؾُّقَن ذم كَِعاهِلِْؿ, َوَٓ ظِمَػاومِِفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   .      (3)«ظَماًمُِػقا اًْمقَُفقَد, ومِنهن 

ـ ة إذا يمان شمطبقؼفا يمدهي إمم م ػسدة, ومنن ومما يـبغل اًمتـبقف قمؾقف أن  اًمسُّ

م, ومـ ذًمؽ ما رسمام يػعؾف سمعض احلري ـ ة صـلمدرء هذه اعمػسدة ُيؼد   قمغم اًمسُّ

ـ ة ذم مساضمدكا اًمققم, ورسمام ُيصؾ ًمف كزاع, واؾمتـؽار مـ  ومقطبهؼ هذه اًمسُّ

ومثؾ هذا اًمصـقع خيتؾػ مـ ؿمخص ٔظمر, -سمعض اًمعقام اًمذيـ جيفؾقهنا 

ـ ة اوطمقـئذ ٓ شُمطب ؼ  -قهلاومـ جمتؿع ٔظمر مـ طمقث درء اعمػسدة وطمص ًمسُّ

 .    آظمتالف واًمـزاع اًمتل شمـاذم مؼصقد اجلامقمة واحلاًمة هذه: ًمقضمقد مْػَسدة

وإن ُأمـَت اعمْػَسدة ٓسمد مـ اًمتـّبف ٕمر آظمر, أٓ وهق: شمؾقيث 

ي إمم اشمساظمفا,  اعمساضمد سمام ىمد يْعُؾؼ سمػرؿمفا مـ أذى هذه اًمـّعال, ومقمده

د قم ـ ة: هلذه اًمعؾ ة أجًض وطمقـئذ يتليم  إن يماكت طماصؾة,  ادم شمطبقؼ هذه اًمسُّ

                                                                 

 .صححف إًمباينو(.  348رىمؿ )  ,( 1/616اكظر: اًمسؾسؾة اًمصحقحة )  (1)

 (.555( , رواه مسؾؿ سمرىمؿ )386رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.652رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)
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ـ ة اًمـبقية يمثػم مـ اًمـصقص اًمتل حتث قمغم  اكة اعمساضمد, صـقوذم اًمسُّ

وشمـظقػفا, وإماـمة ما ومقفا مـ أذى, وأن  اًمبزاق ومقفا ظمطقئة, ويمذا ؾمائر 

 .إذى ومنكف مـ مساوئ إقمامل

- هذه اًمُسـ ة, واًمتزهقد ذم شمطبقؼفا قمغم أنف ٓ ُيػفؿ مما ؾمبؼ اًمتفاون ذم

: إٓ مـ أضمؾ سمقان ضمْري ىمؾؿل ذم مقدان هذه اًمصػحات , وما-معاذ اهلل

ـ ة ذم يمثػم  ـ ة, واحلث قمؾقفا, واًمتؿسؽ هبا, وًمؾؿسؾؿ أن ُيطبهؼ هذه اًمسُّ اًمسُّ

مـ اعمقاـمـ: يملن ُيصكمه سمـعؾقف ذم سمقتف, أو قمـدما خيرج ًمؾـزهة, أو ذم 

َػر,  ـ ة, وكحق ذًمؽ مـ اًمس  أو ذم مسجد اقمتادوا قمغم شمطبقؼ هذه اًمسُّ

ـ ة.    اعمقاـمـ اًمتل يؿؽـ ومقفا شمطبقؼ هذه اًمسُّ

ـا اًمبدع, ـ ة ويؿقت قمؾقفا, وجُيَـهبَ أن جيعؾـا ممـ ُيقا قمغم اًمسُّ  كسلل اهلل شمعامم

واًمػتـ ما فمفر مـفا وما سمطـ, إكف ًمؾدقماء ؾمؿقع, وسماإلضماسمة ىمدير, وهق رطمقؿ 

 يؿ, ومـسلخف مـ ضمقده اًمقاؾمع اًمعظقؿ, ًمـا وًمقاًمديـا وجلؿقع اعمسؾؿلم.يمر

ت لبس البياض من الثياب. -
َّ
ى  ِمن السُّ

إبقض: حلديث اسمـ قمب اس  اًمثقاب ذات اًمؾقنأن يؾبس  :واعمؼصقد

ـْ صمِقَاسمُِؽؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤ ـْ ظَمػْمِ  اًْمَبُسقا ِم َا ِم اًْمَبقَاَض ومنهن 

ـُقا ومِقَفا َمْقشَمايُمؿ صمِقَاسمِؽؿ،  .   (1)«َويَمػه

                                                                 

, (994اًمؽممذي سمرىمؿ ) و(, 3878أبق داود سمرىمؿ )و(, 2219رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.1/267وصححف إًمباين )صحقح اجلامع 
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 ًٓ ة مجعاء رضما  وإصؾ ذم إوامر, واًمـ قاهل أهنا ظمطاب ًمألم 

وذم , ة اًمرضمال أو اًمـهساءصـقظمصق وكساًء, طمتك يليت دًمقؾ يدّل قمغم

َص ٕطمدمها قمـ أظمر, وًمؽـ ىمد يؼال سملن ؾمـق ة  اسمؼ ٓ خمصه احلديث اًمس 

ؿع مل يؽـ مـ قمادة كسائف ًمبس اًمبقاض: ًمئال اًمبقاض ًمؾرضمال ومؼط ذم جمت

ومإصؾ أن  اخلطاب  كتػت اًمعؾةاأما إذا  ,يشاسمف ًمباُس اًمـهساء ًمباَس اًمرضمال

ـ ة يماًمرضمؾ ما مل يؽمشمب قمغم ذًمؽ حمذور.ومًمؾجؿقع,      اعمرأة خماـمبة هبذه اًمسُّ

وهق ؿمامؾ ًمؾبس اًمثقاب اًمبقض: »: $اسمـ قمثقؿلم  ـاخؿمـقىمال 

اويؾ, يمؾفا مما يـبغل أن شمؽقن مـ اًمبقاض, ومنكف سـرزر, واًماًمؼؿص, وإُ 

ٓ  يؽقن مما شـرأومضؾ, وًمؽـ ًمق أنف ًمبس مـ ًمقن آظمر ومال سملس, سم ط أ

 .(1)«خيتص ًمبسف سماًمـساء

يب.    - ِ
ّ
ت اسخعمال الط

َّ
ى  من السُّ

  .-ليت سمقان سمعضفاؾمـق-وماؾمتعامل اًمطهقب ؾُمـ ة, ويتليمد ذم مقاـمـ 

 ة اًمتطقّب:ومما يدّل قمغم ؾمـق  

ْكقَا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلل   ڤطمديث َأنٍَس  -أ ـَ اًمدُّ طُمبهَب إزَم  ِم

اَلةِ  ُة قَمقْـِل ذِم اًمص   .(2)«اًمـهَساُء َواًمطهقُب َوضُمِعَؾ ىُمر 

                                                                 

  (. 2/1087ؿمـرح رياض اًمصاحللم, ًمشـقخـا ) (1)

وىمال إًمباين ذم صحقح  .(3940اًمـ َسائل سمرىمؿ )و(, 12293رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 .«طمسـ صحقح»اًمـ َسائل: 
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ا ًمػظ:  - ـْ ُدْكقَايُمْؿ صَماَلٌث »وأم      ومضعقػ. «طُمبهَب إزَم  ِم

ة مـف إمم أصحاسمف, وهق ذم رؾماًم ذم  $اسمـ شمقؿقة  خ اإلؾمالمؿمـقىمال 

ْكقَا اًمـهَساُء »  : يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصويمان اًمـ بّل »طمبس اإلؾمؽـدرية:  ـَ اًمدُّ طُمبهَب إزَم  ِم

اَلةِ »  : ، صمؿ يؼقل «َواًمطهقُب  ُة قَمقْـِل ذِم اًمص  طُمبهَب إزَم  »  : ومل يؼؾ ,« َوضُمِعَؾْت ىُمر 

ـْ ُدْكقَايُمْؿ صَماَلٌث  سمؾ هؽذا رواه اإلمام أمحد, , يمام يرومعف سمعض اًمـاس، «ِم

ا ىمرة اًمعلم،  واًمـ َسائل أن  اعمحبب إًمقف مـ اًمدكقا: اًمـهَساء, واًمطقب , وأم 

 . (1) «حتصؾ سمحصقل اعمطؾقب وذًمؽ ذم اًمصالة

ـْ »ىمال:  اأجًض   ڤوقمـ أنٍس  -ب َٓ ِديَباضًما َأْخلَمَ ِم َما َمِسْسُت طَمِريًرا َو

َٓ ؿَمِؿؿْ  ,ملسو هيلع هللا ىلصيَمػه اًمـ بِله  ـْ ِريِح, َأْو قَمْرِف َو , َأـْمقََب ِم , َأْو قَمْروًما ىَمطُّ ُت ِرًُيا ىَمطُّ

 : هق اًمريح اًمطقب.واًمَعرف: كقع مـ أنقاع احلرير, واًمديباج .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بِله 

ـُ قُمَؿَر »وقمـ كاومـع، ىمال:  -ج إَِذا اؾْمَتْجَؿَر, اؾْمَتْجَؿَر  ڤيَماَن اسْم

ٍة, َوسمَِؽاومُ  ا ٍة، هَمػْمَ ُمَطر  ِة, صُمؿ  ىَماَل:سمِلُخق  َهـَؽَذا يَماَن  قٍر، َيْطَرطُمُف َمَع إًَُمق 

 
ِ
 . (3)«ملسو هيلع هللا ىلصَيْسَتْجِؿُر َرؾُمقُل اّلّل

آؾمتجامر هـا: اؾمتعامل اًمطهقب, واًمتبّخر سمف, »: $ىمال اًمـ قوي 

ة, ومؼال إصؿعل, وأبق ا إًُمق  قمبقد,  ملظمقذ مـ: اعمجؿر, وهق: اًمبخقر، وأم 

                                                                 

 (.28/31جمؿقع اًمػتاوى ) (1)

 .(3561رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2254رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ة(  ,يب هل: اًمعقد يتبخر سمف...وؾمائر أهؾ اًمؾغة: واًمغر وىمقًمف: )همػم مطرا

أي: همػم خمؾقـمة سمغػمها مـ اًمطقب، ومػل هذا احلديث اؾمتحباب اًمطقب 

ًمؾرضمال, يمام هق مستحب ًمؾـهَساء ًمؽـ ُيستحب ًمؾرضمال مـ اًمطقب ما 

ة ومنذا أرادت اخلروج إمم اعمسجد, أو  ا اعمرأ فمفر رُيف, وظمػل ًمقكف، وأم 

د اؾمتحباسمف ًمؾرضمال يقم اجلؿعة,  همػمه يمِرَه هلا يمؾ ـمقب ًمف ريح، ويتليم 

واًمعقد قمـد طمضقر جمامع اعمسؾؿلم, وجماًمس اًمذيمر, واًمعؾؿ, وقمـد إرادشمف 

 .(1)«-واهلل أقمؾؿ-ة زوضمتف, وكحق ذًمؽ ؿمـرمعا

: ومؼد ضماء قمـد اًمبخاري ذم أن شمقضمد مـف ريح يمرهية ملسو هيلع هللا ىلصويمان َيؽَره  -

 َويَماَن َرؾُم » ىماًمت: ڤطمديث ـمقيؾ قمـ قمائشة 
ِ
َيْشَتدُّ قَمَؾْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اّلل 

يُح   .اًمطقبةأي: اًمريح همػم  .(2)«َأْن ُيقضَمَد ِمـُْف اًمره

 املسك.    أطيب الطيب: -

َأن  » :ڤضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد اخلُْدِرِي حا 

 
ِ
ـْ سَمـِل إِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اّلّل ًة ِم ِئقَؾ, طَمَشْت ظَماََتََفا ِمْسؽً ؾمـرَذيَمَر اْمَرأَ ْسُؽ  ,اا

ِ
َواعْم

أـْمقَُب » :ملسو هيلع هللا ىلص. ورواه أبق داود سمؾػظ: ىماَل َرؾُمقُل اهلل (3)«َأـْمَقُب اًمطهقِب 

                                                                 

(, سماب اؾمتعامل اعمسؽ وأنف أـمقب اًمطقب ويمراهة 2254سؾؿ, طمديث )اًمـقوي عمؿمـرح  (1)

 رد اًمرُيان واًمطقب.

  (.6972رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

  (.2522رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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ْسُؽ 
ِ
 .(1)«ـمِقبُُؽؿ اعم

 ملسو هيلع هللا ىلصومإومضؾ ًمؾؿسؾؿ أن يتطق ب سملومضؾ ما جيد, وهؽذا يمان اًمـبل 

مف سملـمقب ما جيد ومَعـ قمائشة  يَماَن َرؾُمقُل » ىماًمت: ڤيتطقب قمـد إطمرا

ِرمَ إَِذا َأَراَد أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاّلّل ِ   . (2)«، َيَتَطق ُب سمَِلـْمَقِب َما جَيِدُ ْن ُُيْ

َسه زدُّ الطيب.  -
ْ
ك ًُ 

 :ويدّل قمؾقف

َٓ َيُردُّ اًمطهقَب  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل  » :ڤطمديث َأنٍس  -أ  . (3)«يَماَن 

ـْ قُمِرَض » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤطمديث َأيب هريرة و -ب َم

ُه ومِنك ُف  يِح ظَمِػقُػ اعَمْحَؿؾِ قَمَؾقِْف ـمِقٌب وَماَل َيُرد   .   (4)«ـَمقهُب اًمره

: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اّلّل  ڤوقمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب هريرة 

يِح » ُه, وَمِنك ُف ظَمِػقُػ اعْمَْحِؿِؾ ـَمقهب اًمره ـْ قُمِرَض قَمَؾقِْف َرُْيَاٌن، وَماَل َيُردُّ  ,(5)«َم

د سماًمرُي واًمرُيان: ان ذم هق يمؾ كبتة هلا رائحة ـمقبة, وُيتؿؾ أن يرا

 يمام ىمال اعمـذري. مـ اًمرائحة, ااحلديث: مجقع أنقاع اًمطقب, ويؽقن مشتؼً 

                                                                 

 (. 3/200, وصححف إًمباين )صحقح أيب داود (3158رواه أبق داود سمرىمؿ ) (1)

 (.1190)  رواه مسؾؿ سمرىمؿ (4)

 (.2582رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2/1092, وصححف إًمباين )صحقح اجلامع (4172رواه أبق داود سمرىمؿ ) (2)

 .(2253رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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ىمؾت: خمرج احلديث واطمد، واًمذيـ رووه سمؾػظ »: $ىمال اسمـ طمجر 

, وأطمػظ ومروايتفؿ أومم، ويملن مـ رواه سمؾػظ: )رُيان( ااًمطقب أيمثر قمددً 

كام يمان ىمال اسمـ اًمعريب: إ ,أراد اًمتعؿقؿ طمتك ٓ خيص سماًمطقب اعمصـقع...

ٓ يرد اًمطقب عمحبتف ومقف, وحلاضمتف إًمقف أيمثر مـ همػمه: ٕنف يـاضمل مـ ٓ 

 .(1)«كـاضمل

واحلديث يدّل قمغم أن رّد اًمطِقب » :$ىمال صاطمب قمقن اعمعبقد 

ـ ة: ٕنف سماقمتبار ذاشمف ظمػقػ ٓ يثؼؾ طمامؾف، وسماقمتبار قمرضف  ظمالف اًمسُّ

قمغم اًمرد، ومنن يمؾ ما ـمقب ٓ يتلذى سمف مـ يعرض قمؾقف، ومؾؿ يبَؼ طمامؾ 

ػة حمبب إمم يمؾ ىمؾب مطؾقب ًمؽؾ كػس  .(2)«يمان هبذه اًمصه

 ٔٚرأكذ اصرؼًال انطٛة فٙ يٕاضغ يُٓا: -

 ًىم الجمعت:    (1

  ڤحلديث أيب ؾمعقٍد 
ِ
اًْمُغْسُؾ َيْقَم اجْلُُؿَعِة » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل

, َواضِمٌب, ـ   :وَيسَتـ, (3)«َيَؿس  ـمِقًبا إِْن َوضَمدَ  َوَأنْ  قَمغَم يُمؾه حُمْتَؾٍِؿ, َوَأْن َيْسَت

قاك أي: يستاك, وهذا هق اعمقضع اخلامس مـ   .مقاضع شمليّمد اًمس 

                                                                 

 مـ مل َيُرد  اًمطقب. :( , سماب5929اًمػتح , طمديث ) (1)

 ذم رد اًمطقب. :(, سماب4172اكظر: قمقن اعمعبقد ؿمـرح ؾمــ أيب داود, طمديث ) (4)

 (.846مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 880رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ـَ اًمطهقِب َما ىَمَدَر قَمَؾقْفِ » وقمـد مسؾؿ سمؾػظ: , وذم ًمػظ ًمف (1)«َوَيَؿسُّ ِم

َةِ »: اأجًض  ـْ ـمِقِب اعْمَْرأ أي: مـ ـمقب امرأتف, وذم هذيـ اًمؾػظلم . «َوًَمْق ِم

, ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ ادة شمليمقد قمغم اؾمتحباب اؾمتعامل اًمطقب ًمؾجؿعةزي

ا مـ طمقث  ,قمغم اجلؿعة اىمقاؾًم  اب ًمؾعقديـ, أجًض اؾمتحب اًمتطقُّ  وأم 

, ًمؽـف مـ قمؿقم -واهلل أقمؾؿ-يصح  ذم هذا  آؾمتدٓل ومال أذيمر دًمقاًل 

ب ومقف يقم اًمعقد.   اًمتجؿؾ اعمرهم 

 املسأة حيىما جطهس من حيظها:    ( 2

ًة ؾملخِت اًمـ بل   ڤحلديث قمائشة  قمـ همسؾفا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  امرأ

ري هبا» اعَمِحقِض ومَلَمَرها يمقَػ شَمغَتِسُؾ ىمال:  ,«ظُمذي ومِْرَصًة ِمـ ِمْسٍؽ ومَتطف 

ُر؟ ىمال ري هبا» :ىماًمت: يمقَػ َأتَطف  ؾُمبحاَن » ىماًمت: يمقػ؟ ىمال:. «شَمطف 

ري ، شَمطف 
ِ
مِ  وماضْمَتبْذهُتا إزِم  ومؼؾُت:  ,«اّلّل  .    (2)شَمَتب عل هبا أثَر اًمد 

ة احلائض, ومثؾفا اًمـػساء سمعد  دل   احلديث قمغم اؾمتحباب شمطقب اعمرأ

يمام  سماًمػرج ومؼط, اـُمفرها, سملن شمتبع سماًمطقب أثر اًمدم مـ سمدهنا, وًمقس ظماًص 

هق ىمقل مجاقمة مـ أهؾ اًمعؾؿ: ًمدًٓمة ًمػظ احلديث قمغم شمتبع أثر اًمدم أجـام 

 تعؿؾ ذم ذًمؽ اعمسؽ.يمان, وإومضؾ أن شمس

                                                                 

 (.846رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.846رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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 :فائدة

ري» :ملسو هيلع هللا ىلصيمظمذ مـ احلديث اًمساسمؼ, وىمقل اًمـ بل   ، شَمطف 
ِ
 «ؾُمبحاَن اّلّل

وقمقة اًمتسبقح  قمـد اًمتعجب و )ؾمبحان اهلل( شمليت ًمؾتعجب, وشمليت شـرم

 )ؾمبحان اهلل(.  ء ىمال:ؿمـلإذا شمعجب مـ  ملسو هيلع هللا ىلصًمإلكؽار, ويمان اًمـ بّل 

ٕيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ ىمال  ڤومػل اًمصحقحلم مـ طمديث أيب هريرة 

قمغم شمؾؽ احلال ىمال  ملسو هيلع هللا ىلصطمقـام أضمـب, ويَمِره أن جُياًمس رؾمقل اهلل  ڤ

ـَ َٓ َيـَْجُس » :ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ   .    (1)«ؾُمْبَحاَن اهلل إِن  اعْمُْمِم

قَمغَم » ومعف امرأة ىمال هلام: ملسو هيلع هللا ىلصوذم اًمصحقحلم ح ا مـر  رضمالن سماًمـ بله 

َا َصِػق ُة  َٓ  «سمِـُْت طُمقَلٍّ ِرؾْمؾُِؽاَم إهِن    :وَمَؼا
ِ
 َيا َرؾُمقَل اّلل 

ِ
 .   (2)ؾُمْبَحاَن اّلل 

اًمـ بل   ڤويمذًمؽ اًمتؽبػم يليت ًمؾتعجب, ومػل اًمصحقحلم ؾملل قمؿـُر 

ُ َأيْمؼَمُ  ىُمْؾُت: ,«َٓ »ـَمؾ ْؼَت كَِساَءَك؟ ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصىُمْؾُت ًمِؾـ بِله  :ملسو هيلع هللا ىلص اّلل 
(3)    . 

 » ف طمقـام ىماًمقا:ويمذًمؽ ما ضماء قمـد اًمؽممذي, وصحح 
ِ
َيا َرؾُمقَل اّلل 

ٍط, يَماَم هَلُْؿ َذاُت َأنَْقاطٍ  اهلُل َأيْمؼَم »: ملسو هيلع هللا ىلصومؼال رؾمقل اهلل  ,اضْمَعْؾ ًَمـَا َذاَت َأنَْقا

ـَـ َا اًمس   .(4)«إهِن 

                                                                 

  (.332مسؾؿ سمرىمؿ )و (,314رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.371رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.1479مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6218رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 .(2180سمرىمؿ ) , وصححفرواه اًمؽممذي (2)
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وقمان قمـد اًمتعجب, ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ شـروماًمتؽبػم, واًمتسبقح, م

ب اًمبخاري ذم وىمد يَمِره اًمتؽبػم قمـد اًمتعجب, وهق ىمقل مرضمقح,  سمق 

]سماب: اًمتؽبػم, واًمتسبقح قمـد اًمتعجب[, ومثؾف اًمـ قوي ذم  صحقحف:

 .↓إذيمار 

 كبل الدخىل في إلاحسام:( 3

 »ىماًمت:  ڤحلديث  قمائشة 
ِ
حِلُْرِمِف طِملَم  ملسو هيلع هللا ىلصـَمق ْبُت َرؾُمقَل اّلّل

ِف ىَمْبَؾ َأْن َيُطقَف سمِاًْمَبْقِت  ؾه تطّقب قمـد , ومػقف اؾمتحباب اًم(1)«َأطْمَرَم, َوحِلِ

اإلطمرام ًمؾحج, أو اًمعؿرة, واؾمتحباسمف ىمبؾ ـمقاف اإلوماضة عمـ حتؾؾ 

 اًمتحؾؾ إول.

 جطييب املّيت:     (4

ـُ َكْغِسُؾ اسْمـََتُف,  ملسو هيلع هللا ىلصىماًمت: َدظَمَؾ قَمَؾْقـَا اًمـ بِلُّ  ڤحلديث ُأمه قمطق ة  َوَكْح

ـْ ا، َأْو مَخًْس ااهْمِسْؾـََفا صُمالَث ً»وَمَؼاَل:    ، َأْو َأيْمثََر ِم
ٍ
ـ  ذًمَِؽ، سماَِمء ذًمَِؽ، إِْن َرَأجُْت

ـَ ذِم أظِمَرةِ يَماوُمقرً  ـ   ائً ؿمـق، َأْو اَوؾِمْدٍر, َواضْمَعْؾ ـْ يَماوُمقٍر، وَمِنَذا وَمَرهْمُت ِم

, (2)«َأؿْمِعْرهَنَا إي اهُ » وَمَؾام  وَمَرهْمـَا آَذك اُه, وَمَلْخَؼك إًَمْقـَا طِمْؼَقُه, وَمَؼال: ,«ومآِذك ـِل

 ط مـ اًمطقب.واًمؽاومقر: أظمال

                                                                 

 (.1189رىمؿ )مسؾؿ سمو(, 1539رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.939مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1253رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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م مـ يمالم اًمـ قوي-وأخحؼ سمعض أهؾ اًمعؾؿ   اؾمتحباب  -يمام شمؼد 

ة, وطمسـ ؿمـراًمطقب ًمؾزوضمة, ويمذا اًمزوج: ٕن هذا مـ طُمْسـ اعمعا

 أي اًمتل جيتؿع ومقفا اًمـاس,-آؾمتؿتاع, ويمذًمؽ طمضقر اعمجامع 

مت -قمغم اجلؿعة ايمؿجاًمس اًمعؾؿ واًمعقديـ, وكحقمها ىمقاؾًم  , وشمؼد 

 .-واهلل أقمؾؿ-اًمتل ورد ومقفا اًمدًمقؾ اعمقاضع 

  .وُيستثنى هي استعوال الطِّية

ة, ومنن اعمعتؿر, رضماًل اعمُْحِرم  أو احلاج سمعدما يدظمؾ ذم  يمان أو امرأ

ِرمً رُ ُكسؽف َُيْ  : حلديث ام قمؾقف اؾمتعامل اًمطقب طمتك سمعد مقشمف إن مات حُمْ

ْقُه َوٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمذي وىمصتف كاىمتف, ىمال اًمـ بلُّ  ڤاسمـ قمباس  َتسُّ

قمام  يؾبس  ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمرضمؾ اًمذي ؾملل اًمـبل  ڤ , وطمديث اسمـ قمؿر(1)«اـمِْقبً 

ـَ اًمثهقَاِب » :ملسو هيلع هللا ىلصاعمحرم مـ اًمثقاب, ومؼال اًمـ بلُّ  ُف  ائً ؿمـقَوَٓ شَمْؾَبُسقا ِم َمس 

قْمَػَراُن, َوَٓ اًْمَقْرُس    .(2)«اًمز 

 واًمزقمػران, واًمقرس يماكا مـ أنقاع اًمطهقب اًمتل يستخدمقهنا.

 شُمـفك قمـ اًمتطق ب ومقفام:وشمزيد اعمرأة ذم مقضعلم 

ة قمغم زوج إول: ومنهنا َتتـع قمـ اًمطهقب أرسمعة أؿمفر,  :إذا يماكت طَماد 

 ة أجام.شـروقم

                                                                 

  (.1206مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1267رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.1177مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1838رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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يُمـ ا ُكـَْفك َأْن ُكِحد  قَمغَم َمقهٍت » ىماًمت: ڤطمديث أم قَمطِق ة  :ويدّل قمؾقف

، َوَٓ َكْؽَتِحُؾ، َوَٓ َكَتَطق ُب، ا شـرً َأؿْمُفٍر َوقمَ  وَمْقَق صَماَلٍث, إِٓ  قَمغَم َزْوٍج، َأْرسَمَعةَ 

ِة ذِم ـُمْفِرَها، إَِذا اهْمَتَسَؾْت اَمْصُبقهمً  اَوَٓ َكْؾَبُس صَمْقسمً  َص ًمِْؾَؿْرأَ ، َوىَمْد ُرظمه

ـْ ىُمْسٍط َوَأفْمَػارٍ  قِضَفا، ذِم ُكْبَذٍة ِم
ـْ حَمِ ـْ », وىمقهلا: (1)«إطِْمَداَكا ِم ذِم ُكْبَذٍة ِم

: سمضؿ اًمؼاف, ويؼال واًمُؼسط, سـػماًمقهل اًمشـلء  :اًمـبذة .«َوَأفْمَػارٍ  ىُمْسطٍ 

كققمان  وإفمػار:وشماء سمدل اًمطاء, واًمؼسط,  )يُمست(سماًمؽاف اعمضؿقمة 

 معروومان مـ أنقاع اًمبخقر.

م قمؾقفا رُ , ومنكف َُيْ سمؿؽان ومقف رضمال أضماكب اًمثاين: إذا يماكت ؾمتؿرُّ 

 اًمطهقب طمقـئذ.

أجُّاَم » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤ ؾمـك مقطمديث أيب: ويدّل قمؾقف

َةٍ  ْت قَمغَم اًمَؼْقم ًمِقَِجُدوا ِرُْيََفا وَمِفَل َزاكِقَة اْمَرأ  .    (2)«اؾْمتَْعَطَرت صُمؿ  َمر 

ة قمبد اّلّل سمـ مسعقد  ىماًمت: ىَماَل ًَمـَا َرؾُمقُل  ڤوطمديث زيـب امرأ

 
ِ
ـ  اعْمَْسِجَد وَمالَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل      .(3)«ا ََتَس  ـمِقبً إَِذا ؿَمِفَدْت إطِْمَدايُم

  ڤوطمديث أيب هريرة 
ِ
ٍَة َأَصاسَمْت » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل أجُّاَم اْمَرأ

                                                                 

 (.938مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 313رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

(, 2786اًمؽممذي سمرىمؿ )و, (4173أبق داود سمرىمؿ )و(, 19578رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

ـف إًمباين5127اًمـ َسائل سمرىمؿ )و   (.1/525)صحقح اجلامع  (, وطمس 

 (. 443رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 .(1)«، وَماَل شَمْشَفْد َمَعـَا اًْمِعَشاَء أظِمَرةَ اسَمُخقرً 

ٍُّ ػُذ ذشجٛم انشََّؼش. - َّح انرٛ     يٍ انضُّ

ـ ة أن يبدأ سماجلفة ومنن  ِمـ اًمسُّ  : مشطف,واعمؼصقد سمؽمضمقؾ اًمشعر هق

 ى.سـراًمقؿـك, صمؿ اًمق

ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بلُّ » ىماًمت: ڤطمديث قمائشة  :ويدّل قمؾقف ُيعِجبُف اًمت َقؿُّ

ؾِف وـُمفقِره وذم ؿملنِف يمؾهف ؾِف وشَمَرضمُّ  .    (2)«ذم شَمـَعُّ

ـ ة, ويمذا هق ذم  م أن  شمؼديؿ اًمقؿـك ذم أقمضاء اًمقضقء مـ اًمسُّ وشمؼد 

ـ ة اًمبدء سماًمشؼ إجؿـ ىمبؾ إجاًمُغسؾ ومنن  مـ ا م ىمريبً سـرًمسُّ  ا, ويمذًمؽ شمؼد 

ـ قمـد اًمتـّعؾ, واعمقضع اًمثاًمث اًمذي يعجب اًمـ بلُّ  ـ ة اًمتقؿُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  ِمـ اًمسُّ

ؾ, وهق: شم ـ ومقف ذم هذا احلديث هق: اًمؽمضمُّ يح اًمشعر, ويدظمؾ ومقف سـراًمتقؿُّ

 .   -واهلل أقمؾؿ-دهـف 

ـ ذم ؿملنف  أي- «ف يُمؾهفذم ؿملنِ »: ڤوذم ىمقل قمائشة  أنف يعجبف اًمتقؿُّ

ر هذه اًمؼاقمدة  , وهذا ذم إمقر اًمتل هل مـ سماب اًمتؽريؿ,-يمؾف يمام ىمر 

 همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ.

ـَ َما اؾْمَتَطاعَ »وضماء ذم رواية قمـد اًمبخاري:  أي ما مل - (3)«ُُيِبُّ اًمت َقؿُّ

                                                                 

  (.444رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.268مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 168رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.5380رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ة اعمحاومظة قمغم -يؿـعف ماكع اًمتقؿـ، وًمؽـ خُيَصُّ مـ , وهل إؿمارة إمم ؿِمد 

يماًمثالصمة اًمقاردة ذم احلديث, وهل: اًمتـّعؾ,  ذًمؽ ما يمان مـ سماب اًمتؽريؿ,

ـ ة يمدظمقل اعمسجد,  واًمؽمضّمؾ, واًمطفقر, وهمػمها مما وردت ومقفا اًمسُّ

ب، وهمػمها مـ اًمطقهبات, مما مل يرد هبا دًمقؾ شـروطمؾؼ اًمرأس, وإيمؾ, واًم

 .قمغم وضمف اخلصقص

ا ما يم -  ان مـ سماب إذى ومنكف يبدأ هبا سماًمقسار, يمآؾمتـجاء,وأم 

خ اإلؾمالم ؿمـقوهذه ىماقمدة ذيمرها  ودظمقل اخلالء وكحقه، وظمؾع اًمـعؾلم,

 .    ڤاسمـ شمقؿقة, واًمـ قوي 

اًمقؿـك أطمّؼ سماًمتؼديؿ إمم إمايمـ » :$خ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ؿمـقىمال 

    .(1)«اًمطقبة وأطمؼ سماًمتلظمػم قمـ إذى وحمؾ إذى

 :وقمؾقف وماًمتؼديؿ سمقـفام قمغم صمالث أطمقال

م  -أي مـ ىمبقؾ اًمطقبات-: ما يمان مـ سماب اًمتؽريؿ احلال إومم ومتؼد 

ب, واًمؾبس, واًمقضقء, واًمغسؾ, شـر, يمإيمؾ واًماأو يدً  ومقف اًمقؿـك رضماًل 

 وطمؾؼ اًمرأس, وكحقه. وآكتعال, واًمؽمضمؾ,

م. ڤ: طمديث قمائشة ويدّل قمؾقف  اًمذي شمؼد 

م  -أي مـ ىُمبقؾ اخلبائث-: ما يمان مـ سماب إذى اكقةاحلال اًمث ومُتؼد 

 .   ا, أو يدً ى رضماًل سـرومقف اًمق

                                                                 

 (.1/139ؿمـرح اًمعؿدة ) (1)
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يمدظمقل اخلالء, واخلروج مـ اعمسجد, وآؾمتـجاء, وظمؾع اًمـعؾلم, 

 متخاط, وكحقه.وآ

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصاعمتػؼ قمؾقف، ىمال اًمـ بلُّ  ڤطمديث أيب ىمتادة : ويدّل قمؾقف

ـ  َأطَمُديُمْؿ َذيمَ   سمِقَِؿقـِفِ ُيْؿِسَؽ
ِ
ـَ اخْلاََلء ْح ِم  .(1)«َرُه سمِقَِؿقـِِف َوُهَق َيُبقُل َوَٓ َيتََؿس 

مل يظفر ومقف اًمتؽريؿ, ومل  أي-: ما شمردد ومقف سملم إمريـاحلال اًمثاًمثة

ـ -يظفر ومقف إذى واإلهاكة   .ومإصؾ ومقف اًمتقؿُّ

يَماَن َرؾُمقل » ىماًمت: ڤطمديث اًمباب طمديث قمائشة  :ويدّل قمؾقف

 
ِ
ـَ ذِم ؿَمْلنِِف يُمؾهفِ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل   .   «ُُيِبُّ اًمت َقؿُّ

م: ڤطمف حلديث قمائشة ؿمـرذم  $ىمال اًمـ قوي  هذه » اًمذي شمؼد 

يػ، شـرع، وهل إكام يمان مـ سماب اًمتؽريؿ واًمتشـرىماقمدة مستؿرة ذم اًم

اويؾ, واخلػ, ودظمقل اعمسجد, واًمسقاك, سـريمؾبس اًمثقب, واًم

ص اًمشارب, وشمرضمقؾ اًمشعر وهق: وشمؼؾقؿ إفمػار, وىم وآيمتحال،

الة, وهمسؾ أقمضاء  مشطف, وكتػ اإلسمط, وطمؾؼ اًمرأس, واًمسالم مـ اًمص 

ب, واعمصاومحة, واؾمتالم شـراًمطفارة, واخلروج مـ اخلالء, وإيمؾ, واًم

ا ما  احلجر إؾمقد، وهمػم ذًمؽ مما هق ذم معـاه يستحب اًمت قامـ ومقف, وأم 

ـ اعمسجد, وآمتخاط, يمان سمضده يمدظمقل اخلالء, واخلروج م

                                                                 

 (.267مسؾؿ سمرىمؿ )و ,(154خاري سمرىمؿ )رواه اًمب (1)
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اويؾ, واخلػ, وما أؿمبف ذًمؽ سـروآؾمتـجاء, وظمؾع اًمثقب, واًم

مة اًمقؿلم, و ؾمـرومُقستحب اًمت قا , -واهلل أقمؾؿ-ومفا ؿمـرومقف، وذًمؽ يمؾف سمؽرا

وأمجع اًمعؾامء قمغم أن  شمؼديؿ اًمقؿلم قمغم اًمقسار مـ اًمقديـ واًمرضمؾلم ذم 

 . (1)«هؤوضق اًمقضقء ؾُمـ ة, ًمق ظماًمػفا وماشمف اًمػضؾ وصّح 

 فائدة: 

ُـّ عمـ أراد طمؾؼ ؿمعره أن يبدأ سماجلاكب إجؿـ, صمؿ إج وهذه  سـرُيس

 »: ڤؾُمـ ة مـدصمرة, دل  قمؾقفا طمديث أنس سمـ ماًمؽ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلّل

 ْؾَحال ِق:َأتَك ِمـًك, وَمَلتَك اجْلَْؿَرَة وَمَرَماَها, صُمؿ  َأتَك َمـِْزًَمُف سمِِؿـًك َوَكَحَر, صُمؿ  ىَماَل ًمِ 

،«ظُمذْ » ـِ  . (2)«, صُمؿ  ضَمَعَؾ ُيْعطِقِف اًمـ اَس سـرصُمؿ  إَجْ  , َوَأؿَماَر إمَِم ضَماكِبِِف إَجَْؿ

ُُٚٓٗ ػُّ فٙ ْزا انثاب:   ٔيًا 

اًمتشب ف مـ اًمرضمال سماًمـهَساء ومـ اًمـهَساء سماًمرضمال, واًمتشّبف سماًمؽػار ذم 

, ويمشػ اًمعقرة, وًمبس ال, واخلقالء ذم اًمؾباس, واإلؾمباًمؾباس وكحقه

ضمال إٓ مـ قمذر, وطمؾؼ اًمؾحقة, وقمدم ىمص  اًمذهب, واحلرير ًمؾره

ة مػاشمـفا قمغم وضمف همػم م وع, واعمرأة دمتـب شـراًمشارب, وإفمفار اعمرأ

اًمـ ؿص, واًمقؿمؿ وومؾج إؾمـان وهق: شمباقمد ما سمقـفا, ووصؾ اًمشعر, 

د  .وشمغقػم ظمؾؼ اهلل شمعامم, واًمصبغ سماًمسقا

                                                                 

 سماًمقؿلم. آؾمتـجاءاًمـفل قمـ  :(, سماب267سؾؿ طمديث رىمؿ )اًمـقوي عمؿمـرح  (1)

 (.1305رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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ٍَُ فٙ ا  نؼطاس, ٔانرصاؤبُص

 

 صٍُ انُؼطاس: 

َسنُّ للعاطس أن ًلىل:  (1  «.الحمد هلل»ٌُ

إَِذا قَمَطَس َأطَمُديُمْؿ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـ بله  ڤحلديث أيب هريرة    

, وَمِنَذا ىَماَل ًَمُف  ُ , َوًْمقَُؼْؾ ًَمُف َأظُمقُه َأْو َصاطِمُبُف: َيْرمَحَُؽ اّلل 
ِ
 
ِ
وَمْؾقَُؼْؾ: احْلَْؿُد ّلل

, َوُيْصؾُِح سَماًَمُؽؿْ  َيْرمَحَُؽ  ُ , وَمْؾقَُؼْؾ هَيِْديُؽُؿ اّلل  ُ  . (1)«اّلل 

ع ومقؼقل أطمقاكً     ُـّ ًمف أن يـقه  هروا حا, «احلؿد هلل قمغم يمؾ طمال»:  اويس

   .(2)«إَِذا قَمَطَس َأطَمُديُمؿ وَمْؾقَُؼْؾ: احْلَؿُد هلل قَمغَم يمؾه طَمال» داود:قأب

ت: ُـّ ًمؾعاـمس أن يرد  قمؾقف, , «يرمحؽ اهلل» ويؼقل ًمف اعمشؿه وُيَس

, َوُيْصؾُِح سَماًَمُؽؿْ »: ومقؼقل ُ ويمؾ هذا دل  قمؾقف طمديث أيب  ,«هَيِْديُؽُؿ اّلل 

اسمؼ.  ڤهريرة   اًمس 

  

                                                                 

  (.6224رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

قمـ هذا  ( 2/436زاد اعمعاد )ذم  $ىمال اسمـ اًمؼّقؿ . و(5031سمرىمؿ ) درواه أبق داو (4)

  .«ده صحقحإؾمـا» :احلديث
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 فائدة:    

إذا ومعؾف سمعض  ل مجفقر اًمعؾامء,اىموسمف شمشؿقت اًمعاـمس ومرض يمػاية 

 اظمروضًم  يـ ؾمؼط اًمتؽؾقػ قمـ اًمباىملم, ومع ذًمؽ ٓ يـبغل شمريمفضـراحلا

  .ة اًمعلمضـقمـ اؾمتدٓل مـ ىمال: سمػر

ما رواه اًمبخاري ذم  واؾمتدًمقا سماؾمتدٓل ًمف طمظ مـ اًمـ ظر, وهق:

وَمِنَذا قَمطََس أطََمُديُمْؿ َومَحَِد ...» :امرومققمً   ڤصحقحف مـ طمديث أيب هريرة 

ا قَمغَم يُمؾه ُمْسؾٍِؿ ؾَمِؿَعُف أَْن َيُؼقَل ًَمُف َيْرمَحَُؽ  َ يَماَن طَمؼ  ُ  اّلل   .(1)احلديث. «...اّلل 

ت  (2
َّ
ى  أالسُّ

َّ
ت العاطس ّل ضمَّ ٌُ  ئذا لم ًحمد هللا حعالى.    

ـ ة  تف, سمؾ اًمسُّ ـ ة أن كشؿه ومنذا مل ُيؿد اهلَل شمعامم اًمعاـمس ومؾقس مـ اًمسُّ

ت: حلديث أنس  َت  ملسو هيلع هللا ىلصىمال: قَمَطَس َرضُماَلِن قِمـَْد اًمـ بِله   ڤأٓ ُيشؿ  وَمَشؿ 

ا, َومَلْ  ت  َهَذا َومَلْ َأطَمَدمُهَ  ؿَمؿ 
ِ
ضُمُؾ: َيا َرؾُمقَل اّلل  ظَمَر, وَمَؼاَل اًمر  ْٔ ْت ا  ُيَشؿه

ْتـِل, ىَماَل:  َ »شُمَشؿه َ , إِن  َهَذا مَحَِد اّلل  ْ حَتَْؿْد اّلل   ملسو هيلع هللا ىلص, وهذا مـ ومعؾف (2)«َومَل

ىمال: ؾَمِؿْعُت  ڤ ؾمـكما رواه مسؾؿ, قمـ أيب مق ملسو هيلع هللا ىلصوضماء مـ ىمقًمف 

 
ِ
ُتقُه, وَمِنن  مَلْ َُيَْؿِد » قل:يؼ ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اّلّل إَِذا قَمَطَس َأطَمُديُمْؿ وَمَحِؿَد اّلّلَ، وَمَشؿه

ُتقهُ       .(3)«اّلّلَ، وَماَل شُمَشؿه

                                                                 

  (.6226رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.6225رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2992رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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وًمؽـ إذا يمان اعمؼام مؼام شمعؾقؿ يملن يريب إُب اسمـَف, أو اعمعؾُؿ ـمالسَمف, 

ًمػمسمقف  :«احلؿد هلل» :أو كحق ذًمؽ ممّا هق ذم مؼام اًمتعؾقؿ, ومنكف يؼقل ًمف: ىمؾ

ـ ة ومؼد يؽقن ضماهاًل   سـّقتفا.   ًم قمغم هذه اًمسُّ

ت سمعد اًمثاًمثة, ومنذا قمطس صمالث  اويمذا مـ يمان مزيمقمً  ومنكف ٓ ُيشؿ 

ت. ت, وسمعدها ٓ ُيشؿ   مرات ُيشؿ 

 :ويدّل قمؾقف

 , ىماَل:اومرومققمً  امقىمقومً  ڤما رواه أبق داود ذم ؾمــف قمـ أيب هريرة 

ْت َأظماَك صَماَلصمً »  .(1)« َزاَد وَمُفَق ُزيَمامٌ وَماَم  اؿَمؿه

ـِ إيَْمَقِع    ڤويميده ما رواه مسؾؿ ذم صحقحف, مـ طمديث ؾَمَؾَؿَة سْم

, صُمؿ  قَمَطَس «َيْرمَحَُؽ اّلّلُ »َوقَمَطَس َرضُمٌؾ قِمـَْدُه وَمَؼاَل ًَمُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُف ؾَمِؿَع اًمـ بِل  

 
ِ
ضُمُؾ َمْزيُمقمٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصُأظْمَرى وَمَؼاَل ًَمُف َرؾُمقُل اّلّل  .   (2)«اًمر 

ت ذم طماًملم: ؾ مما ؾمبؼ أن  اًمعاـمس ٓ ُيشؿ   ومتحص 

 إذا مل ُيؿد اهلل شمعامم. (1

 إذا زاد قمغم صمالث مرات: ٕن ف مزيمقم. (2

                                                                 

)صحقح  «طمسـ مقىمقف, ومرومقع»: $وىمال إًمباين  (.5034داود سمرىمؿ ) رواه أبق (1)

 (.4/308أيب داود 

 .(2993مسؾؿ سمرىمؿ )رواه  (4)
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 صٍُ انرصاؤب:

ت كظم ( 3
َّ
ى ه باليد.الفم عىد من السُّ  الخثاؤب, أو زدُّ

 :   ويدّل قمؾقف

َ » :ىمال ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـ بله  ڤطمديث أيب هريرة  ُُيِبُّ اًْمُعَطاَس,  إِن  اّلل 

َ, وَمَحؼٌّ قَمغَم يُمؾه ُمْسؾٍِؿ ؾَمِؿَعُف َأْن  َوَيْؽَرُه اًمت َثاُؤَب, إَِذا قَمَطَس وَمَحِؿَد اّلل 

ـْ اًم ا اًمت َثاُؤُب وَمِنك اَم ُهَق ِم َتُف, َوَأم  ُه َما اؾْمتََطاَع, وَمِنَذا ىَماَل َها شـقُيَشؿه د  َطاِن وَمْؾػَمُ

 .(1)«انُ طَ شـقَضِحَؽ ِمـُْف اًم

إَِذا شَمثَاَوَب »: ملسو هيلع هللا ىلص, ىمال اًمـ بلُّ ڤوقمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد 

ومقؽقن يمظؿ  ,(2)«َطاَن َيْدظُمُؾ شـقَأطَمُديُمْؿ، وَمْؾقُْؿِسْؽ سمِقَِدِه قَمغَم ومِقِف, وَمنِن  اًم

ا سماًمتحؽؿ قمـ ـمريؼ اًمػؿ, وذًمؽ سمؿـع اكػتاطمف, أو سمضغط  اًمتثاؤب إم 

ا سمقضع  اًمقد قمغم اًمػؿ, وكحق ذًمؽ.    إؾمـان قمغم اًمشػة, وإم 

ـَ اًم»: $ىمال اسمـ طمجر  ا اًمت ثاؤُب ومنكام هَق م ىمال اسمـ  ,طان(شـق)وأم 

ضا واإلرادة شـقسمطال: إضاومة اًمتثاؤب إمم اًم أي أن  -طان سمؿعـك إضاومة اًمره

: ٕهنا طماًمة شمتغػم ومقفا صقرشمف, -اطان ُيب أن يرى اإلكسان متثائبً شـقاًم

د أن  اًمومقضحؽ مـف, ٓ أن  ا  طان ومعؾ اًمتثاؤب.   شـقعمرا

                                                                 

  .(2663رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2995ه مسؾؿ سمرىمؿ )روا (4)
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طان: شـقع إمم اًمشـرىمد سمقـا أن  يمؾ ومعؾ مؽروه كسبف اًم»وىمال اسمـ اًمعريب: 

ٕنف واؾمطتف، ىمال:  ع إمم اعمؾؽ:شـرٕنف واؾمطتف، وأن  ِ يمؾ ومعؾ طمسـ كسبف اًم

طان، شـقاًم واًمتثاؤب مـ آمتالء, ويـشل قمـف اًمتؽاؾمؾ وذًمؽ سمقاؾمطة

 .   «اًمغذاء, ويـشل قمـف اًمـشاط, وذًمؽ سمقاؾمطة اعمؾؽ واًمعطاس مـ شمؼؾقؾ

ٕنف يدقمق إمم  طان:شـقػ اًمتثاؤب إمم اًمضـقأ»وىمال اًمـ قوي: 

د اًمتحذير  اًمشفقات إذ يؽقن قمـ صمؼؾ اًمبدن, واؾمؽمظمائف وامتالئف، واعمرا

 .(1)«مـ اًمسبب اًمذي يتقًمد مـف ذًمؽ وهق اًمتقؾمع ذم احليمؾ

ٓ  يرومع صقشمف سماًمتثاؤب, ومنن إومضؾ ًمؾؿتثائب اوأجًض  - يملن يؼقل:  أ

)ها(, أو )آه(, وكحقها مـ إصقات اًمتل يصدرها: ٕن  هذا مدقماة 

 طان قمؾقف.شـقًمضحؽ اًم

ـْ » :ىمال ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـبله   ڤطمديث أيب هريرة  :ويدّل قمؾقف اًمت َثاُؤُب ِم

ُه َما اؾْمَتَطاَع:شـقاًم د   «َها»وَمنِن  َأطَمَديُمْؿ إَِذا ىَماَل  َطاِن, وَمِنَذا شَمثَاَءَب َأطَمُديُمْؿ وَمْؾػَمُ

 .   (2)«َطانُ شـقَضِحَؽ اًم

ه َما اؾْمَتَطاع،» :$وضماء سمؾػظ قمـد أمحد  د  َوٓ  إَذا شَمَثاَءَب َأطَمُديُمْؿ وَمْؾػَمُ

 .(3)«َطاَن َيْضَحُؽ ِمـُْف َأو سمِفشـق, وَمنِن  َأطَمَديُمؿ إَِذا وَمتََح وَماُه، وَمِنن  اًم«آه آه»َيُؼؾ: 

                                                                 

 (, سماب : إذا شَمثاَءَب ومْؾَقضْع يَده قمغم ومقف.6226اًمػتح, طمديث ) (1)

 (.2994مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3298رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (.2420, وصححف إًمباين )اًمصحقحة (9530محد سمرىمؿ )أرواه  (1)
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  تنبيه:

طان سمعد اًمتثاؤب, وٓ دًمقؾ شـقاقمتاد سمعض اًمـاس قمغم اًمت عقذ مـ اًم

ذم  ملسو هيلع هللا ىلص: ٕنف ضماء سمذيمر مل يؼؾف اًمـ بلُّ ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ذًمؽ سمؾ هق خماًمػة هلدي اًمـ بل 

 هذا اعمقـمـ.
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َّح ٍَُ أخشٖ ٕٚي  ُص

 

     قٕل انزكش انٕاسد ػُذ دخٕل انخالء, ٔانخشٔض يُّ.

ُـّ عمـ دظمؾ اخلالء,   أن يؼقل ما ضماء ذم اًمصحقحلم: ُيَس

 ڤقمـ َأنَس 
ِ
اًمؾ ُفؿ  إيِنه » إَِذا َدظَمَؾ اخْلاََلَء، ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلص: يَماَن َرؾُمقُل اّلّل

ـَ اخْلُبِث َواخْلََبائِِث    .(1)«َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

اـملم, واخلبائث إكاصمفؿ, ومتؽقن شـقذيمران اًم سمضؿ اًمباء: :)اخلبُث(و

 كاصمفؿ.اـملم وإشـقآؾمتعاذة مـ ذيمران اًم

يرة, ومتؽقن شـر, واخلبائث اًمـػقس اًمشـرسمتسؽلم اًمباء: اًم :)اخلبْث(و

 قخ,شـقوأهؾف, واًمتسؽلم أقمّؿ, وهق أيمثر روايات اًم شـرآؾمتعاذة مـ اًم

 .-رطمؿ اهلل اجلؿقع-قمقاض, واخلطايب وهمػممها  ضـليمام ىمال اًمؼا

ُّ نًٍ خشض يٍ انخالء أٌ ٚقٕل: - َُٚض ٔ     

, وؾمــ أيب داود, واًمؽممذي, وصححف إًمباين: ما ضماء ذم مسـد أمحد

 ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ  ىماًمت: ڤ قمـ قمائشة
ِ
ـَ اخْلاََلء إَِذا ظَمَرَج ِم

َكَؽ »  .(2)«هُمْػَرا

                                                                 

 (.375مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6322رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

, وصححف (7اًمؽممذي سمرىمؿ ) و(, 30أبقداود سمرىمؿ )و(, 25220رىمؿ )محد سمأرواه  (4)

 (.1/116إًمباين )حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح 
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 فائدة: 

أن  اإلكسان ح ا َتػ ػ مـ أذي ة اجلسؿ,  «همػراكؽ»مـاؾمبة ىمقل:  ىمقؾ:

ة اإلصمؿ, ومدقما اهلل شمعامم أن خيػػ قم ر أذي  ـ  قمؾقف شمذيم  ة اإلصمؿ, يمام م ـف أذي 

          .(1)$ذيمره اسمـ اًمؼقؿ  سمتخػقػ أذية اجلسؿ

يمر طمال  وىمقؾ: إن  مـاؾمبة ذًمؽ هق: اؾمتغػاره: ٓكؼطاقمف قمـ اًمذه

 اخلالء, وىمقؾ همػم ذًمؽ.

ُّ كراتح انٕ     ح.صـٛذض

حة: ًمؼقل رؾمقل اّلّل صـقوماًمق ة ؾُمـ ة ًمؽؾ مسؾؿ طمال اعمرض, أو اًمصه

 ُمْسؾٍِؿ، ًَمُف  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
، إٓ   صـلٌء ُيِريُد َأْن ُيقؿمـلطَمؼُّ اْمِرىء ومِقِف، َيبِقُت ًَمقَْؾتلَْمِ

, وإكام اوذيمر اًمؾقؾتلم ذم احلديث ًمقس حتديدً , (2)«تُف َمْؽُتقسَمٌة قِمـَْدهُ صـقَووَ 

ٓ  يؿر قمؾقف زمـ ىم د سمف أ تف مؽتقسمة قمـده: ٕنف ٓ يدري صـق إٓ ووصـػماعمرا

ة ًمؽؾ اًمـاسمتك يؿقت، و     .هذه ؾُمـ ة قمام 

ا اًمق - ارة, صـقأم  ة ومقام قمؾقف مـ طمؼقق اهلل شمعامم يمزيماة, أو طمج, أو يمػ 

ْيـ, وأداء إماكات, ومفذه واضمبة ٓ ؾُمـ ة: ٕنف  أو طمؼقق أدمقلم يماًمد 

ام إذا مل يعؾؿ هبذه احلؼقق أطمد, ]ومآ ؾمـقيتعؾ ؼ هبا أداء طمؼقق واضمبة, ٓ

 ب إٓ سمف ومفق واضمب[.يتؿ اًمقاضم

                                                                 

 (. 1/58اكظر: إهماصمة اًمؾفػان ) (1)

 .ڤ(. مـ طمديث اسمـ قمؿر 1626مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2783رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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    اء.شـشانضًادح, ٔانهٍٛ فٙ انثٛغ ٔان

وذًمؽ سملن يتحغم  يمؾ مـ اًمبائع, واعمشؽمي, سماًمسامطمة, واًمؾلم أثـاء 

عر واجلدل ومقف,  د يمؾ مـفام مع أظمر ذم اعمساومة ذم اًمسه اًمبقع, وٓ يتشد 

عر  ومقق سمؾ يتساحمان, ومال يبخس اعمشؽمي طمؼ اًمبائع ومقطاًمب سمنكزال اًمسه

سماعمشؽمي,  ضـره, ويمذا اًمبائع ٓ يُ ضـرء ىمد يشـلـماىمة اًمبائع, أو ُيؾح  قمؾقف سم

ومقغازم سمسعره, أو كحق ذًمؽ, مما ىمد يمدي ٓؾمتغالًمف, وظمالصة إمر: أن 

امطمة, واًمؾلم. ايؽقن شمعامؾفام مبـل  ً  قمغم اًمس 

ـِ قمبِد اهلل طم :ويدّل قمؾقف  :ىمال ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل  ڤديث ضماسمِر سم

ى, َوإَِذا اىْمتَ َرطمِ » ُ َرضُماًل ؾَمْؿًحا: إَِذا سَماَع, َوإَِذا اؿْمؽَمَ     .(1)«ضـكَؿ اّلل 

ـ ة أن ُيطاًمب سمسفقًمة  ف, ومنن  مـ اًمسُّ ويمذًمؽ إذا ـماًمب سمؼضاء طَمؼه

 .    «ضـكوإذا اىمت» :ملسو هيلع هللا ىلص وًملم: ًمؼقل اًمـ بل

أي: ـمؾب ىمضاء طمؼف سمسفقًمة  ,«ضـكوإذا اىمت»» :$ىمال اسمـ طمجر 

أي: أقمطك اًمذي  «ضـكوإذا ىم»ذم رواية طمؽاها اسمـ اًمت لم و، وقمدم إحلاف

  ڤقمؾقف سمسفقًمة, سمغػم مطؾ، وًمؾؽممذي واحلايمؿ مـ طمديث أيب هريرة 

َ ُُيِبُّ ؾَمْؿَح اًْمَبقِْع, ؾَمْؿَح اًم» :امرومققمً   شـرإِن  اّلل 
ِ
, ؾَمْؿَح اًْمَؼَضاء

ِ
, (2)«اء

ُ » رومعف: ڤًمؾـ َسائل مـ طمديث قمثامن و َرضُماًل يَماَن ؾَمْفاًل  ۵ َأْدظَمَؾ اّلل 

                                                                 

 (. 2076رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.1319رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (4)
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ًيا َوسَمائًِعا َوىَما , وٕمحد مـ طمديث قمبد اهلل سمـ (1)«ا اجْلَـ ةَ ضـقا َوُمْؼتَ ضـقُمْشؽَمِ

امطمة ذم اعمعامؾة, واؾمتعامل معازم  ڤقمؿرو  كحقه, وومقف احلّض قمغم اًمس 

قؼ قمغم اًمـاس ذم ضـقإظمالق, وشمرك اعمشاطمة واحلّض قمغم شمرك اًمت

 .(2)«اًمعػق مـفؿاعمطاًمبة, وأظمذ 

    صالج سكؼرٍٛ تؼذ كم ٔضٕء.

ـَـ اًمققمق ة اًمتل يؽمشمب قمؾقفا ومضؾ قمظقؿ, وهق: دظمقل  وهذه مـ اًمسُّ

َيا »ىَماَل ًمِباَِلٍل قِمـَْد َصاَلِة اًْمَػْجِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  اًمـ بِل   :ڤاجلـة, ومَعـ أيب هريرة 

ؾْم  صْمـِل سمَِلْرضَمك قَمَؿٍؾ قَمِؿْؾَتُف ذِم اإْلِ اَلِم: وَمِنينه ؾَمِؿْعُت َدف  َكْعَؾقَْؽ سَملْمَ سماَِلُل طَمده

ْر ـَمُفقًرا ذِم : ىَماَل , «َيَدي  ذِم اجْلَـ ةِ  َما قَمِؿْؾُت قَمَؿاًل َأْرضَمك قِمـِْدي َأينه مَلْ َأتََطف 

 َ ٓ  َصؾ ْقُت سمَِذًمَِؽ اًمطُُّفقِر َما يُمتَِب زِم َأْن ُأَصكمه  ,(3)ؾَماقَمِة ًَمْقٍؾ, َأْو هَنَاٍر, إِ

 يعـل: حتريؽ كعؾقؽ. :«َدف  َكْعَؾقَْؽ »و

 اَرظاس انصَّالج.

ـَـ اًمتل يؽمشم ب قمؾقفا ومضؾ قمظقؿ ومفق , واكتظار اًمصالة مـ اًمسُّ

  ويدل قمؾقف: ,سماكتظاره يلظمذ أضمر اًمصالة

                                                                 

 (.4670رواه اًمـسائل سمرىمؿ ) (1)

امطمِة ذم اًمشـراء واًمبقِع وَمـ ـَمؾَب طمؼ   :(, سماب2076اًمػتح, طمديث ) (4) فقًمِة واًمس   ااًمسُّ

 ومْؾَقْطُؾبُف ذم قَمػاف.

 (.2458مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1149رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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اعْماََلئَِؽُة شمَُصكمه قَمغَم أطََمِديُمْؿ »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن رؾمقل اهلل  ڤأيب هريرة طمديث 

َٓ َيَزاُل أطََمُديُمْؿ ذِم  ُه,َما َداَم ذِم ُمَصال   ْ ُُيِْدْث, اًمؾ ُفؿ  اهْمػِْر ًَمُف, اًمؾ ُفؿ  اْرمَحُْف,  َما مَل

اَلةُ  ٓ  اًمص  َٓ يَْؿـَُعُف أَْن يَـَْؼؾَِب إمَِم أَْهؾِِف إِ اَلُة حَتْبُِسُف،   .    (1)«َصاَلةٍ َما َداَمْت اًمص 

, وضماء -ء يـؼض اًمقضقءلشـأي ما مل يلِت سم- «ما مل ُُيِدْث » وىمقًمف:

 ومِقِف, َما مَلْ ُُيِْدْث ومِقفِ »قمـد مسؾؿ: 
وط شـرأي أن هذا اًمثقاب م- (2)«َما مَلْ ُيْمذِ

ٓ  ُيؾحؼ سملطمد أذية ذم جمؾسف  , وٓ يـتؼض وضقئف.    -سمل

 إمَِم ؿَمْطِر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل » :ڤوقمـ أنس 
ِ
َر ًَمْقَؾًة َصاَلَة اًْمِعَشاء َأظم 

ْقِؾ, صُمؿ   , وَمَؼاَل  اًمؾ  َصغم  اًمـ اُس, َوَرىَمُدوا, »: َأىْمَبَؾ قَمَؾْقـَا سمَِقضْمِفِف, سَمْعَد َما َصغم 

ًُمقا ذِم َصاَلٍة ُمـُْذ اْكَتَظْرَُتُقَها     .(3)«َومَلْ شَمَزا

هذه إطماديث ذم سمقان ومضؾ اكتظار » :$اسمـ قمثقؿلم  ـاخؿمـق ىمال

م  اإلكسان إمم اعمسجد اًمصالة ؾمقاء يمان ذًمؽ سمعد صالة ؾماسمؼة, أو شمؼد 

 .(4)«يـتظر اًمصالة

  ڤَأيِب هريرة  طمديث اوأجًض 
ِ
َأَٓ َأُدًمُُّؽْؿ قَمغَم » ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلّل

َرضَماِت؟ !   «َما َيْؿُحق اهلل سمِِف اخْلََطاَيا َوَيْروَمُع سمِِف اًمد 
ِ
: سَمغَم, َيا َرؾُمقَل اّلّل ىَماًُمقا

                                                                 

 (.649مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 659رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.649سمرىمؿ )رواه مسؾؿ  (4)

 (.661رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

  (.2/1296ؿمـرح رياض اًمصاحللم ) (2)
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 قمغَم اعمَْ »ىَماَل: 
ِ
َؽاِرِه, َويَمْثَرُة اخْلَُطا إمَِم اعْمَْساضِمِد, َواْكتَِظاُر إؾِْمَباُغ اًْمُقُضقء

سَماطُ  اَلةِ, وَمذًمُِؽُؿ اًمره اَلِة سَمْعَد اًمص   .(1)«اًمص 

    :انضِّٕاك

ـَـ اعمطؾؼة اًمتل شُمػعؾ ذم يمؾ وىمت, ويمان اًمـ بّل  قاك مـ اًمسُّ  ملسو هيلع هللا ىلصواًمسه

َقاكِ َأيْمَثْرُت قَمَؾقُْؽْؿ ذِم اًم»طمتك ىمال:  ا ُيث قمؾقف يمثػمً   ملسو هيلع هللا ىلصوىمال اًمـ بلُّ  ,(2)«سه

به » ومقف: ُك َمْطَفَرٌة ًمِْؾَػِؿ َمْرَضاٌة ًمِؾر  َقا  .(3)«اًمسه

م ذيمر سمعضفا ٓ - ام اًمتل ؾمـقوشمتليمد ؾمـق ة اًمسقاك ذم مقاضع شمؼد 

شمتؽرر ذم اًمققم واًمؾقؾة, يماًمؼقام مـ اًمؾقؾ, وقمـد اًمقضقء, وقمـد يمؾ 

 .-واهلل أقمؾؿ-صالة, وقمـد دظمقل اعمـزل 

 جذٚذ انٕضٕء نكم صالج.ذ

ُـّ ًمؾؿسؾؿ أن جُيَدد اًمقضقء ًمؽؾ صالة, ومؾق شمقضل ًمصالة اعمغرب  ُيَس

ُـّ ًمف أن يتقضل, وًمق  مثاًل  صمؿ صغم  اعمغرب, ومنذا ضماءت صالة اًمعشاء ُيس

ـ ة أن يتقضل ًمؽؾ صالة وضقًء ضمديدً   .ايمان قمغم ـمفارة, وماًمسُّ

                                                                 

 (.251رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 .ڤ(. مـ طمديث أنس 888رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

, وصححف إًمباين ڤ(. مـ طمديث قمائشة 5اًمـ َسائل سمرىمؿ ), و(7رواه أمحد سمرىمؿ ) (1)

 (.1/105)اإلرواء 
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ُل قِمـَْد  ملسو هيلع هللا ىلصـ بِلُّ يَماَن اًم» طمديث قمـد اًمبخاري ىمال: :ويدّل قمؾقف َيَتَقض 

ـ ة أن يؽقن اإلكسان قمغم ـمفارة ظمالل يقمف:  اوأجًض , (1)«يُمؾه َصاَلةٍ  مـ اًمسُّ

 إِٓ  »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بلُّ  ڤحلديث صمقسمان 
ِ
َوَٓ ُُيَاومُِظ قَمغَم اًْمُقُضقء

ـٌ   .(2)«ُمْمِم

     انذُّػـاء.

وهق: اًمتقطمقد,  فا,أؾمباب حتؼقؼ رأس اًمرؾماًمة وًُمبه واًمدقماء مـ 

 ائً إًمقف ؾمبحاكف, متؼم امـقبً  اقمً ضـر, متاُيْؼبؾ اًمعبد قمغم رسمف داقمقً  وذًمؽ طملم

طمقل وىمقة إمم طمقًمف وىمقشمف ؾمبحاكف, وسمف يذوق يؽ, ومـ يمؾ ؿمـرمـ يمؾ 

اًمعبد طمالوة اعمـاضماة, واًمتذًمؾ واخلضقع, وسمف دُمَؾب اًمـهعؿ, وشُمدومع اًمـهؼؿ: 

ـْ قمؾقف يمؾ آقمتامد ؾمبحاكف, وهمػم ٕهنا قمبادة يؽقن هبا َتام آقم تامد قمغم َم

 ة.   سـػمه أؾمطر يصـرذًمؽ مـ اعمـاومع اًمتل ٓ حت

 :ْٕٔ َٕػـاٌ

يمر يمام : دقماء قمبادة -1   .ليتؾمـقوهذا اًمـقع يدظمؾ ذم اًمذه

يسلل اًمعبُد رسَمف, ويتقضمف إًمقف ذم ىمضاء  وذًمؽ طملم :دقماء مسلخة -4

 طمقائجف.   

                                                                 

 (.214ي )رواه اًمبخار (1)

, (655اًمدارمل سمرىمؿ )و ,(277اسمـ ماضمف سمرىمؿ )و(, 22434رواه أمحد سمرىمؿ ) (4)

 (.1/225وصححف إًمباين )صحقح اجلامع 
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ـَـ  م ذم صمـايا اًمسُّ اًمساسمؼة مقاضع أطمرى سملن يستجاب ومقفا وشمؼد 

اًمدقماء, شمؽمدد قمغم اعمسؾؿ ذم يمؾ يقم وًمقؾة, وهل: طمال اًمسجقد, واًمثؾث 

 واعمؼصقد هـا:إظمػم مـ اًمؾقؾ, وما سملم إذان واإلىمامة, 

ن:
َ
ـن َسنُّ للمسلم فعله ئذا أزاد أن ًدعى, فِمـن السُّ ٌُ  بيان ما 

    أى يدعى وهى على طهازج. -أ

ف أيب قمامر   ڤ ؾمـكيب مقحلديث أ ذم اًمصحقحلم, وىمصتف مع قَمؿه

قمغم ضمقش أوـماس, وذم احلديث: ىُمتؾ أبق قمامر  ملسو هيلع هللا ىلصطملم سمعثف اًمـ بلُّ  ,ڤ

اًمسالم, ويدقمق ًمف, ىمال  ملسو هيلع هللا ىلصأن ُيؼرئ اًمـ بل   ڤ ؾمـكأبا مق صـكوأو , ڤ

شُمُف سمَِخؼَمكا َوظَمؼَم َأيِب »: ؾمـكأبق مق ىَماَل: ىُمْؾ ًَمُف: قَماِمٍر, َوىُمْؾُت ًَمُف:  وَمَلظْمؼَمْ

 ,
ٍ
 سماَِمء

ِ
لَيْسَتْغِػْر زِم, وَمَدقَما َرؾُمقُل اّلّل اًّمؾُفؿ  » ِمـُْف, صُمؿ  َروَمَع َيَدْيِف, صُمؿ  ىَماَل: وَمَتَقض 

اًمّؾُفؿ  اضْمَعْؾُف » , طَمت ك َرَأجُْت سَمَقاَض إسِْمَطْقِف, صُمؿ  ىَماَل:«اهْمِػْر ًمُِعَبقٍْد، َأيِب قَماِمرٍ 

ـَ اًمـ اسِ َيْقَم اًْمِؼقَامَ  ـْ ظَمْؾِؼَؽ ، َأْو ِم  .(1)«ِة وَمْقَق يَمثػٍِم ِم

    استقثال الِقثلح. -ب

ـُ اخْلَط اِب  ىمال: ڤقمـ قمبد اّلّل سمـ قَمب اس  صمـِل قُمَؿُر سْم   ڤطَمد 

 
ِ
ُ  ملسو هيلع هللا ىلصىَماَل: َح ا يَماَن َيْقُم سَمْدٍر، َكَظَر َرؾُمقُل اّلّل يملَِم َوُهْؿ َأْخٌػ، شـرإمَم اعْم

 اًْمِؼْبَؾَة، صُمؿ  َمد  َيَدْيِف َرضُماًل  شـرصَماَلصُماِمَئٍة َوشمِْسَعَة قمَ  َوَأْصَحاسُمفُ 
ِ
، وَماؾْمَتْؼَبَؾ َكبِلُّ اّلّل

                                                                 

  (.2498مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 4323رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ِف: اًمؾ ُفؿ  َأنِْجْز زِم َما َوقَمْدشَمـِل، اًمؾ ُفؿ  آِت َما َوقَمْدشَمـِل، » وَمَجَعَؾ هَيْتُِػ سمَِرسمه

ـْ  وَماَم َزاَل  . «َأْهِؾ اإِلؾْماَلِم َٓ شُمْعبَْد ذِم إَْرضِ  اًمؾ ُفؿ  إْن هَتْؾِْؽ َهـِذِه اًْمِعَصاسَمُة ِم

ِف، َماد   ـْ َمـِْؽَبْقِف، وَمَلتَاُه  اهَيْتُِػ سمَِرسمه َيَدْيِف، ُمْسَتْؼبَِؾ اًْمِؼْبَؾِة، طَمت ك ؾَمَؼَط ِرَداُؤُه قَم

ـْ َوَراِئفِ صُمؿ  اًْمَتزَ  ,َأبُق سَمْؽٍر، وَمَلظَمَذ ِرَداَءُه وَمَلْخَؼاُه قَمغَم َمـِْؽَبْقفِ  َيا َكبِل   َوىَماَل: ,َمُف ِم

ُف   يَمَػاَك ُمـَاؿَمَدشَمَؽ َرسم َؽ، وَمنك 
ِ
  .(1)...ـِْجُز ًَمَؽ َما َوقَمَدكَ ؾمـقاّلّل

 زفع اليديي. -ج

 » اًمساسمؼ, وومقف: ڤطمديث اسمـ قمباس  :ويدّل قمؾقف
ِ
وَماؾْمَتْؼَبَؾ َكبِلُّ اّلّل

ـ ة يمثػمةوإطماد, «اًْمِؼْبَؾَة، صُمؿ  َمد  َيَدْيفِ   .يث هلذه اًمسُّ

       .ملسو هيلع هللا ىلص , والصالج على زسىله۵الثدء تالثناء على اهلل  -د

ا رواه اًمؽممذي, قمـ وَمَضاًَمَة سمـ قُمَبْقد َ
ِ
  ىمال: سَمقْـَا ڤ ح

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقُل اّلل 

ُل ، وَمَؼاَل َرؾُمق«اًمؾ ُفؿ  اهْمِػْر زِم َواْرمَحْـِل» وَمَصغم  وَمَؼاَل: ىَماقِمٌد إِْذ َدظَمَؾ َرضُمٌؾ 

 
ِ
، إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلصاّلل  َا اعْمَُصكمه َ سماَِم ُهَق َأْهُؾُف،  قَمِجْؾَت َأهيُّ َصؾ قَْت وَمَؼَعْدَت وَمامْحَْد اّلل 

،  .(2)«صُمؿ  اْدقُمفُ  َوَصؾه قَمكَم 

 قَمَؾقِْف, صُمؿ   إَِذا َصغم  َأطَمُديُمْؿ وَمْؾقَْبَدأْ »وذم رواية ًمف: 
ِ
, َواًمث ـَاء

ِ
سمَِتْحِؿقِد اّلل 

 .(3)«صُمؿ  ًْمقَْدُع سَمْعُد سماَِم ؿَماءَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾه قَمغَم اًمـ بِله ًْمقَُص 

                                                                 

 (.1763رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.3476رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (4)

  (.1/172)صحقح اجلامع  ححف إًمباينوص .(3477رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ) (1)
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    تعالى تأسوائه الذسنى. دعاء اهلل -ـه

: ومنذا ؾملل اهلل ويقاومؼف دقماءهومقختار مـ أؾمامء اهلل احلسـك ما يالئؿ 

يا رمحـ يا » اًمرمحة, ىمال: فوإذا ؾملخ ،«يا رزاق» :اًمرزق, ىمال -ؾمبحاكف -

ة, ىمال:اًمعِ  ف، وإذا ؾملخ«رطمقؿ يا »اعمغػرة, ىمال  ف، وإذا ؾملخ«يا قمزيز» ز 

    .«يا ؿماذم», وإذا ؾملخف ؿمػاء ىمال: «همػقر

ڄ ڄ ڄ ) : ًمؼقًمف شمعامم:دقماءهوهؽذا يدقمق سمام يـاؾمب 

 .[180]إقمراف: (ڃ ڃ

    تكساز الدعاء, واإللذاح فيه. -و

م طمقث ىمال اًمـ بلُّ  ڤويدّل قمؾقف طمديث اسمـ قمباس   :ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي شمؼد 

, وما زال هيتػ سمرسمف «ُفؿ  َأنِْجْز زِم َما َوقَمْدشَمـِل، اًمؾ ُفؿ  آِت َما َوقَمْدشَمـِلاًمؾ  »

 » شمعامم طمتك ؾمؼط رداؤه قمـ مـؽبقف, وأبق سمؽر يؾتزمف ويؼقل ًمف:
ِ
َيا َكبِل  اّلّل

 .   (1)«يَمَػاَك ُمـَاؿَمَدشَمَؽ َرسم َؽ 

دقما طمقـام  ڤويمذًمؽ ما ضماء ذم اًمصحقحلم, مـ طمديث أيب هريرة 

 امهللا اْهِد َدْوؾًم  واْئِت هبؿ، امهللا اْهِد َدْوؾًم »ًمَدْوس, ومؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ 

 .(2)«وائت هبؿ

                                                                 

 (.1763رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

  (.2524مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 2937رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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َػَر, َأؿْمَعَث ا» ويمذًمؽ ما ضماء ذم صحقح مسؾؿ, ذم: ضُمُؾ ُيطِقُؾ اًمس  ًمر 

 
ِ
اَمء , َيُؿدُّ َيَدْيِف إمَِم اًمس  , َيا َربه  َأهْمؼَمَ   ح.وهذا شمؽرار ومقف إحلا ,(1)«َيا َربه

ـ ة أن يدقمق صمالصمً و ذم اًمصحقحلم,   ڤ: حلديث اسمـ مسعقد ااًمسُّ

اًمؾ ُفؿ  »: َويَماَن إَِذا َدقَما, َدقَما صَمالصًما، َوإَِذا ؾمَلَل, ؾَمَلَل صَمالصًما, صُمؿ  ىَمال»وومقف: 

ٍت  «قَمَؾقَْؽ سمُِؼَرْيشٍ  ا  .(2)صَمالَث َمر 

    إخفاء الدعاء. -ز

, وإظمػاء اًمدقماء [55]إقمراف: (ہ ہ ھ ھ ) ًمؼقًمف شمعامم:

پ ڀ ڀ ) ومؼال: ڠزيمريا   ۵أىمرب ًمإلظمالص, وًمذا امتدح اهلل 

 .   سـػمًمإلظمالص قمغم أطمد أىمقال أئؿة اًمتػ اـمؾبً : [3]مريؿ: (ڀ ڀ

وًمؼد يمان اعمسؾؿقن جيتفدون » :$خ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ؿمـقىمال 

ما يماكت إٓ مهًسا سمقـفؿ وسملم   : ذم اًمدقماء, وما يسؿع هلؿ صقت، أي

, صمؿ (3)(ہ ہ ھ ھ)  : يؼقل ۵, وذًمؽ أن  اهلل ۵ؿ رهب

ئد قمديدة إلظمػاء اًمدقماء, $ خ اإلؾمالمؿمـقذيمر  ُيسـ سماعمسؾؿ أن  ومقا

 يرضمع إًمقفا.

  

                                                                 

  (.1015رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.1794مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 240رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

 (. 15/15جمؿقع اًمػتاوى ) (1)
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ىهى عىه في هرا الباب:  ًُ  ومما 

آقمتداء سماًمدقماء, واًمتؽؾػ واًمسجع ومقف, واؾمتعجال اإلضماسمة, 

يؿـع اإلضماسمة, واًمؽمدد أيمؾ مال احلرام واًمدقماء سمنصمؿ, أو ىمطقعة اًمرطمؿ, و

 ئة.شـقسماًمدقماء, وىمرن اًمدقماء سماعم

 فائدة: زبما ٌسأل البعع: ماذا أكىل في دعائي؟

ادع سمام شمريده مـ أمقر اًمدكقا وأظمرة, واطمرص ذم دقمائؽ  وماجلقاب:

ـ ة, ومػقفا ؾممال  قمغم ضمقامع اًمَؽؾِؿ, وهل إدقمقة اًمقاردة ذم اًمؽتاب واًمسُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصمؾ هذا اًمسمال طملم قُمرض قمغم اًمـ بله ظمػمي اًمدكقا وأظمرة, وشمل

وملضماب سمؽؾامت قمظقامت, دمؿع ًمؾؿسؾؿ اًمدكقا وأظمرة, ومام أقمظؿفا مـ 

 سمشارة, وما أضمزهلا مـ قمطق ة, ومتؿسؽ هبـ وشمدسمرهـ.    

َوَأتَاُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُف ؾَمِؿـَع اًمـ بِل » :ڤقمـ أيب ماًمؽ إؿمجعل قمـ أبقف 

 
ِ
؟ ىَماَل:  َرضُمٌؾ وَمَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اّلّل ىُمِؾ: اًمؾ ُفؿ  »يَمْقَػ َأىُمقُل طِملَم َأؾْمَلُل َريبه

وَمنِن  » :, َوجَيَْؿُع َأَصاسمَِعُف إِٓ  اإِلهْبَامَ «اهْمِػْر زِم, َواْرمَحْـِل, َوقَماومِـِل, َواْرُزىْمـِل

 دَمَْؿُع ًَمَؽ ُدْكقَاَك َوآظِمَرشَمَؽ 
ِ
 .(1)«هُمَٓء

ضُمُؾ إَِذا َؿُف اًمـ بِلُّ  وذم رواية ًمف: يَماَن اًمر  اَلَة, صُمؿ   ملسو هيلع هللا ىلصَأؾْمَؾَؿ قَمؾ  اًمص 

 اًْمَؽؾِاَمِت:
ِ
ُفؿ  اهْمِػْر زِم َواْرمَحْـِل, َواْهِديِن, » َأَمَرُه َأْن َيْدقُمَق هِبُمَٓء اًمؾ 

                                                                 

 (. 2697رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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 .(1)«َوقَماومِـِل, َواْرُزىْمـِل

 فائدة أخسي:  

ُـّ ًمإلكسان أن يدقمق ٕظمقف سمظفر اًمغقب, ومفل دقمقة مستجاسمة سمنذن  ُيَس

شمعامم, وًمؾداقمل ومضؾ قمظقؿ, وهق ما رواه مسؾؿ ذم صحقحف, قمـ أيب  اهلل

 اعْمُْسؾِِؿ ٕظَِمقِف سمَِظْفِر »: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ڤاًمدرداء 
ِ
َدقْمَقُة اعْمَْرء

، ىَماَل اعْمََؾُؽ  ٌؾ, يُمؾ اَم َدقَما ٕظَِمقِف سمَِخػْمٍ  اًْمَغقِْب، ُمْستََجاسَمٌة, قِمـَْد َرْأؾِمِف َمَؾٌؽ ُمَقيم 

ُؾ سمِِف: آِملَم, َوًَمَؽ سمِِؿثْؾٍ   .(2)«اعْمَُقيم 

    ركش اهلل ذؼانٗ.يٍ انضٍُ انٕٛيٛح 

م  يمر سماب واؾمع, شمؼد  ـَـ اًمساسمؼة, ؿمـلوسماب اًمذه ء مـف ذم صمـايا اًمسُّ

يمر مػفقمف ؿمامؾ,   وًمف معـقـان:واًمذه

ام, وطمج, صـقويشؿؾ يمؾ أنقاع اًمعبادات مـ صالة, و معـك قمام: (أ

, وصمـاء, ودقماء, وشمسبقح,  وحتؿقد, وَتجقد, وهمػم ذًمؽ مـ وىمراءة ىمرآن

    أنقاع اًمطاقمات: ٕهنا إكام شمؼام ًمذيمر اهلل شمعامم, وـماقمتف, وقمبادشمف.

يمؾ ما شمؽؾ ؿ سمف اًمؾسان, وشمصّقره اًمؼؾب مما » :$خ اإلؾمالم ؿمـقىمال 

ب إمم اهلل مـ شمعّؾؿ قمؾؿ, وشمعؾقؿف, وأمر سمؿعروف, وهنل قمـ مـؽر,  يؼره

                                                                 

  (.2697ؿ سمرىمؿ )رواه مسؾ (1)

 ( .2733رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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 .(1)«ذيمر اهلل ومفق مـ

سمإًمػاظ اًمتل وردت قمـ اهلل  ۵وهق ذيمر اهلل  معـك ظماص:  (ب

, ملسو هيلع هللا ىلصمـ شمالوة يمتاسمف، أو إًمػاظ اًمتل وردت قمغم ًمسان رؾمقًمف  ▐

واعمؼصقد ذم هذه  ,▐وومقفا َتجقد, وشمـزيف, وشمؼديس, وشمقطمقد هلل 

ـ ة هق:   .   اعمعـك اخلاصاًمسُّ

سمتالوشمف أؾمفر قمققن اًمسؾػ,  شمالوة يمتاب اهلل شمعامم, وماًمتعبد وأقمظؿف:

 (گ گ گ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) وأىمض مضاضمعفؿ

 .[ 18]اًمذاريات: 

ومجؿعقا ذم ًمقؾفؿ شمالوة يمتاب اهلل شمعامم, وؾمائر إذيمار احلثقرة قمـ 

ه مـ ًمقؾ ـماب سمنطمقاء أهؾف ًمف, وياخلسارشمـا ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  , ومؾّؾف درُّ

ان صـقن شمسَؾؿ مـ قمأ سـكوهتاوكـا, وشمػريطـا, سمؾقاًمقـا, وأؾمحاركا! وقم

ٓ  ما رطمؿ رسمـا شمعامم.  إهلـا, إ

 كيف كاى الصذاتح هع القسآى؟  -

ـَـ طمديث طمذيػة  م ذم أول اًمسُّ ىمرأ ذم ريمعة واطمدة  ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمـ بّل وشمؼد 

 
ِ
 :ىمال  ڤاًمبؼرة, صمؿ اًمـهساء, صمؿ آل قمؿران, وقمـ أيب وائٍؾ قمـ قمبِد اّلل 

ْؿُت سملمِر ؾَمْقء , ىمؾـا:  ْل ىمائاًم ًمقؾًة، ومؾؿ َيزَ  ملسو هيلع هللا ىلصصؾقُت مَع اًمـبله » طمتك مَهَ

                                                                 

 (. 10/661جمؿقع اًمػتاوى ) (1)
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 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصوما مَهؿَت؟ ىمال: مهؿُت أن أىمعَد وأَذَر اًمـبل  

  ڤوذم اًمصحقحلم, قمـ قمبد اّلّل سمـ قَمْؿٍرو 
ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمَاَل زِم َرؾُمقُل اّلّل

ًة. ىمَاَل: «اىمَْرأ اًْمُؼْرآَن ذِم يُمؾه ؿَمْفٍر » ـَ شـرومَاىمَْرأُْه ذِم قمِ », ىمَاَل: ىُمْؾُت: إيِنه َأضَمُد ىُمق  ي

ًة. ىمَاَل:«ًَمقْؾَةً  َٓ شمَِزْد قَمغَم َذًمَِؽ » , ىمَاَل ىُمْؾُت: إيِنه َأضِمُد ىُمق   .    (2)«ومَاىمَْرأُْه ذِم ؾَمبٍْع, َو

ون سـرأطمرص اًمـاس قمغم اًمؼرآن, يماكقا يتح ڤوح ا يمان اًمصحاسمة 

شمف: ومجعؾ هلؿ اًمـ بلُّ  ضقن هبا ما وماهتؿ م ملسو هيلع هللا ىلصًمػقا ـ اًمؼرآن, روى ومرصة يعقه

   ڤمسؾؿ ذم صحقحف طمديث قمؿر سمـ اخلط اب 
ِ
ىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ طِمْزسمِِف، َأْو قَم ـْ َكاَم قَم َُه ومِقاَم سَملْمَ َصاَلِة اًْمَػْجِر, ؿمـلَم  ِمـُْف، وَمَؼَرأ
ٍ
ء

ـَ اًمؾ قْؾِ  َُه ِم أخحؼـا سمريمبفؿ,  , ومقا ربه (3)«َوَصاَلِة اًمظُّْفِر، يُمتَِب ًَمُف يَمَلن اَم ىَمَرأ

 كا, وزًمؾـا.صـػمواقمػ قمـ شمؼ

ـِ طمذيػة   ملسو هيلع هللا ىلصؾَمَلْخُت َأْصَحاَب َرؾُمقِل اهلل » ىمال:  ڤوقمـ أْوِس سم

سُمقَن اًْمُؼرآَن؟ ىَماًُمقا صَماَلٌث, َومَخٌْس, َوؾَمْبٌع, َوشمِْسٌع, َوإطِْمَدى قمَ  َة, شـريَمْقَػ حُتَزه

ِؾ َوطْمَدهُ  ,ةَ شـرَوصَماَلَث قمَ  وذم ؾمـده ضعػ: ًمضعػ اسمـ  ,(4)«َوطِمْزُب اعمَُػص 

   يعغم اًمطائػل.

                                                                 

 (.773مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 1135رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.1159مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 5054رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)

  (.747رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.1393أبقداود سمرىمؿ )و(, 16166رواه أمحد سمرىمؿ ) (2)
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صمؿ اخلؿس اًمتل  أي: أول صمالث ؾمقر ذم أول يقم, «صمالث»واعمؼصقد سمـ 

شمؾقفا ذم اًمققم اًمثاين, وهؽذا طمتك خيتؿقا اًمؼرآن سملؾمبقع, هؽذا يمان اًمرقمقؾ 

إول مع أقمظؿ اًمذيمر وهق: اًمؼرآن, وطمذا طمذوهؿ مـ شمبعفؿ مـ اًمسؾػ: 

مدرؾمتفؿ, ومؼؾ ام شمؼرأ ذم شمرمجة أطمدهؿ إٓ ودمد أنف يمان ٕهنؿ شمرسمقا قمغم هنج 

 خيتؿ ذم يمذا ويمذا, ومعظؿ هْدهيؿ اًمتسبقع, أي خيتؿقن يمؾ أؾمبقع.   

أظمذكا » وقمـ محاد سمـ زيد: قمـ قمطاء سمـ اًمسائب, أن  أبا قمبد اًمرمحـ ىمال:

مل جياوزوهـ إمم  آيات, شـرىمقم أظمؼموكا أهنؿ يماكقا إذا شمعؾؿقا قم اًمؼرآن قمـ

ث ؾمـػميعؾؿقا ما ومقفـ, ومؽـا كتعؾؿ اًمؼرآن, واًمعؿؾ سمف, و إظمر طمتك شـراًمع

 .(1)«احاء ٓ جياوز شمراىمقفؿ بؿمـرسمقكف شـراًمؼرآن سمعدكا ىمقم ي

    .انزِّكش فّٛ دٛاج نهقهٕب -

ام ذم هذه إزمان, ويمثرة آكشغال يشؽق صدأ ىمؾبف ؾمـقيمثػم مـ ا ٓ

يمر , ومػل صحقح اًمبخاري مـ طمديث وهمػؾتف، وطمقاة اًمؼؾب شمؽقن سماًمذه

َٓ َيْذيُمُر » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىمال اًمـبلُّ   ڤ ؾمـكأيب مق َمثَُؾ اًم ِذي َيْذيُمُر َرسم ُف َواًم ِذي 

ُف َمثَُؾ احْلَله َواعْمَقهِت  َمثَُؾ اًْمَبقِْت اًم ِذي » :ملسو هيلع هللا ىلصوذم ًمػظ مسؾؿ ىمال اًمـ بلُّ  ,«َرسم 

 . (2)«ُيْذيَمُر اّلّلُ ومِقِف، َمثَُؾ احْلَله َواعْمَقهِت  ُيْذيَمُر اّلّلُ ومِقِف، َواًْمَبقِْت اًم ِذي َٓ 

                                                                 

 (. 269/ 4ؾمـػم أقمالم اًمـبالء) اكظر: (1)

 .(779مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6407رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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 :(مـزًمة اًمذيمر)ذم يمتاسمف مدارج اًمساًمؽلم ذم ومصؾ  $ىمال اسمـ اًمؼقؿ 

يمر, وهل مـزًمة اًمؼقم مـزًمةومـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعلم » : اًمذه

اًمؽؼمى، اًمتل مـفا يتزودون، وومقفا يتجرون، وإًمقفا دائاًم يؽمددون, 

يمر مـشقر اًمقٓية، اًمذي مـ أقمطقف اشمصؾ، ومـ مـعف قمزل، وهق واًمذه 

ىمقت ىمؾقب اًمؼقم ،اًمذي متك ومارىمفا صارت إضمساد هلا ىمبقًرا، وقمامرة 

وهق ضمالء اًمؼؾقب و , سمقًرا... ديارهؿ اًمتل إذا شمعطؾت قمـف صارت

ىًما شـقصؼاهلا ودواؤها إذا هم فا اقمتالهلا، ويمؾ ام ازداد اًمذايمر ذم ذيمره اؾمتغرا

وهق سماب اهلل إقمظؿ اعمػتقح , ازداد اعمذيمقر حمبًة إمم ًمؼائف واؿمتقاىًما...

 .(1)أ.ـه «سمقـف وسملم قمبده، ما مل يغؾؼف اًمعبد سمغػؾتف

ب, أيمثر مـ مائة ومائدة صـقيمتاسمف اًمقاسمؾ اًم ذم  $وذيمر اسمـ اًمؼقؿ 

يمر, ُيسـ اًمرضمقع إًمقفا, ومػقفا ما يستـفض اهلَِؿؿ ًمؾؿحاومظة قمغم هذه  ًمؾذه

خ ؿمـقخف ؿمـقام ؾمـقبادة اًمعظقؿة, وقمرض ومقفا كامذج مـ اًمذايمريـ ٓاًمع

 .(2)$اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة 

 ػهٗ ِرْكشِ فٙ يٕاضغ ػذٚذج, يُٓا: ۵دس اهلل  -

يمر, ومؼال شمعامم: :قمباده ۵طمث اهلُل  (1 ىئ ) ٕن يؽثروا مـ اًمذه

 .[42-41]إطمزاب: (ىئ يئ جب  مئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

                                                                 

  (.2/423مدارج اًمساًمؽلم ) (1)

 (.94اكظر: اًمقاسمؾ اًمصـقب )ص (4)
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ـ واًمذايمرات, سماعمغػرة, وقمظقؿ إضمر ووقمد اهلل شمعامم اًمذايمري( 2

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )واًمثقاب, ومؼال شمعامم: 

 . [ 35]إطمزاب :  (ۋ ۋ ۅ

اًمتل مـفا ىمؾة ذيمر اهلل شمعامم مـ صػات اعمـاومؼلم,  ۵وطمذركا اهلل ( 3

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) ؼال شمعامم:وم, واهلل اعمستعان

 .[142]اًمـهساء: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

مـ آكشغال سمإمقال, وإوٓد قمـ ذيمره ضمؾ  ۵هلل وطمذركا ا( 4

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) وقمال, ومؼال شمعامم:

 .[9] اعمـاومؼقن:  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ؾ معل هذا اًمػضؾ اًمعظقؿ, واًم ( 5  ف اًمرومقع, ىمال اهلل شمعامم:شـروشملم 

ـه قَمْبِدي يِب, َوأَ » :ؾمـلوىمال ذم احلديث اًمؼد  ,(ى ائ) نَا َأنَا قِمـَْد فَم

, َوإِْن َذيَمَريِن ذِم َمإَلٍ, سـلَمَعُف إَِذا َذيَمَريِن, وَمِنْن َذيَمَريِن ذِم َكْػِسِف, َذيَمْرشُمُف ذِم َكػْ 

 .(1)«َذيَمْرشُمُف ذِم َمإَلٍ ظَمػْمٍ ِمـُْفؿْ 

وامتدح اهلل شمعامم أوًمقا اًمعؼقل مـ اعمممـلم سملهنؿ يذيمروكف قمغم ( 6

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) يمؾ طمال, ومؼال شمعامم:

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک گ گ گ

                                                                 

 .ڤ (. مـ طمديث أيب هريرة2675مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 7405رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .   [191-190]آل قمؿران:  (ہ ہ ھ

ًمـا مـ ومعؾف هذه  سـرما ُيػ -اًمذي يمان ظمؾؼف اًمؼرآن- ملسو هيلع هللا ىلصوذم ؾمـتف 

يمر مالزمً  ًمف, شمؼقل قمائشة  اأية, ومؽان اًمذه  ڤًمف قمغم يمؾ أوىماشمف, وأطمقا

 .(1)«قَمغَم يُمؾه َأطْمَقاكِفِ  َيْذيُمُر اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيَماَن اًمـ بِلُّ »يمام ذم صحقح مسؾؿ: 

ر  يمؾ أطمقاكف, ويمقػ هل يمؾ أو سمعض  -أظمل اعمسؾؿ-وًمؽ أن شمتصق 

    .؟ملسو هيلع هللا ىلصأطمقاكـا, وٓ أىمقل سمؿامصمؾتفا وًمؽـ سمؿؼارسمتفا ٕطمقان اًمـ بّل 

  !ومفؾ كحـ ذم سمعض أوىماشمـا مـ اًمذايمريـ؟

يمقػ  وإقمجب مـ ذًمؽ أن  اإلمام مسؾؿ روى ًمـا ذم صحقحف,

َأن  رؾمقل اهلل  ڤ طمتك ذم طمال اكشغاًمف ومَعـ إَهَمره اعْمَُزيِن  ملسو هيلع هللا ىلصيؽقن ذيمره 

ةٍ إِك  » :ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«ُف ًَمقَُغاُن قَمغَم ىَمْؾبِل, َوإيِنه ٕؾَْمتَْغِػُر اّلّلَ ذِم اًْمقَْقِم، ِماَئَة َمر 

 : ىمقؾ:ضـلواعمراد هـا ما يتغشـك اًمؼؾب، ىمال اًمؼا»: $ىمال اًمـ قوي 

د اًمػؽمات واًمغ يمر اًمذي يمان ؿملنف اًمدوام قمؾقف، ومنذا ومؽم اعمرا ػالت قمـ اًمذه

, واؾمتغػر مـف، ىمال: وىمقؾ: هق مّهف سمسبب أّمتف, اقمـف, أو همػؾ قَمّد ذًمؽ ذكبً 

وما اـمؾع قمؾقف مـ أطمقاهلا سمعده ومقستغػر هلؿ، وىمقؾ: ؾمببف اؿمتغاًمف سماًمـ ظر 

                                                                 

  (.373رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2702رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)
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ػة, ذم مصاًمح أمتف, وأمقرهؿ, وحمارسمة اًمعدو, ومداراشمف, وشملخقػ اعممًم  

ه ذكبً  سماًمـسبة إمم قمظقؿ  اوكحق ذًمؽ، ومقشتغؾ سمذًمؽ مـ قمظقؿ مؼامف, ومػما

: ظمقف إنبقاء, واعمالئؽة ظمقف إقمظام, ؿمـلوىمد ىمال اعمحا ,...مـزًمتف

 .(1)«وإن يماكقا آمـلم قمذاب اهلل شمعامم

َّذ انزِّكش َٕػاٌ: -  .يطَهق, ٔيق

وًمساكف ومنن  هذا  سمؼؾبف, ويـبغل أن ُيرص اًمعبد قمغم أن يذيمر اهلل شمعامم

ـْ ٓ يستشعر ما يؼقًمف مـ  أيمؿؾ إطمقال, ٓ سمؾساكف ومؼط, ومؿـ اًمـ اس َم

ك اًمؼؾب, وشمدسم ر ًمزاد  ك إٓ ًمساكف, وًمق حتر  أذيمار: ٕنف ذم أذيماره ٓ يتحر 

 اإليامن, ورق  اًمؼؾب.

يمر مـ طمقث مقضعف :أهيا إخ اعمبارك :اواقمؾؿ أجًض  قمغم  أن  اًمذه

 .مؼق د, وذيمر مطؾؼذيمر : كققملم

  .ما ىُمقهد سمؿؽان , أو وىمت, أو طمال وماعمؼق د هق:

  .وإكام ذم ؾمائر اًمققم ,ء مـ ذًمؽشـلما مل ُيعلم  سم واعمطؾؼ هق:

يمر اًمذي يؽقن سمعد إذان, ويمذا يمؾ  وملذيمار ما سمعد اًمصؾقات, أو اًمذه

م قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصذيمر ىماًمف اًمـ بلُّ  , ومنكف ُيؼد  يمر ذم مؽان, أو وىمت معلم  ؾمائر اًمذه

ومؾق ؾمؾ ؿ   ملسو هيلع هللا ىلصومقػعؾ يمػعؾف  ملسو هيلع هللا ىلصاعمطؾؼ: ٕنف هبذا ُيصؾ قمغم اشمباع اًمـ بّل 

                                                                 

 (, سماب: اؾمتحباب آؾمتغػار, وآؾمتؽثار مـف.2702عمسؾؿ , طمديث )اًمـقوي ؿمـرح  (1)
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ف أن يليت سملذيمار ما سمعد اًمصالة,  مـ صالشمف اعمػروضة, ومنن  إومضؾ ذم طمؼه

ٕنف هؽذا ومعؾ : يمؼراءة اًمؼرآن وٓ يليت سمغػمه مـ إذيمار وًمق يمان وماضاًل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمف  ؾمـلاًمتل , واخلػم َتام اخلػم ذمملسو هيلع هللا ىلصاًمـ بلُّ 

    تانزِّكش ٚكٌٕ انؼثذ يٍ انضاتقٍٛ. -

ٓ  يؽقن  يمر و ومقائده يطقل, وًمؽـ يـبغل ًمؾؿسؾؿ أ احلديث قمـ اًمذه

ممـ ىمؾ  ذيمره ًمرسمف, ويبادر ًمؾحػاظ قمغم شمؾؽ اًمـقائؾ اًمعظقؿة, واًمػضائؾ 

يمر, وُياول سـقاجل ئا شمعقيد كػسف قمغم هذه شـقوم ائً ؿمـقؿة اًمتل شمؽقن ذم اًمذه

د كػسف اًمتل ًمطاحا كػفت مـ اًمطاقمة, ومقلظمذ مـ ؾُمـ ة اًمـ بّل اًم عبادة, ومقعقه

يمر مـ اكققمً  ملسو هيلع هللا ىلص , وُياومظ قمؾقف مدة طمتك إذا اؾمتؿؽـ مـف وصار هذا اًمذه

محؾ كػسف ورومع شمقىمفا, ومتاىمت ًمذيمر آظمر وهؽذا,  قمؿؾف ذم يقمف وًمقؾتف،

ديـ(طمتك يؽقن مـ   .واًمذايمرات ا ػمً شمعامم يمث , وهؿ: اًمذايمرون اهلل)اعمَُػره

يمام روى مسؾؿ ذم صحقحف  ,ملسو هيلع هللا ىلصومقؽقن مـ اًمذيـ ؾمبؼقا سمؼقل اًمـ بّل 

 ڤقمـ أيب هريرة 
ِ
َة, وَمَؿر  سـػمُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص، ىمال: يَماَن َرؾُمقُل اّلّل  ذِم ـَمِريِؼ َمؽ 

ُدونَ ؾمـػمُ » , وَمَؼاَل:)مُجَْداُن(قَمغَم ضَمَبٍؾ ُيَؼاُل ًَمُف   «وا, َهـَذا مُجَْداُن, ؾَمَبَؼ اعْمَُػره

؟ ىَماَل:
ِ
ُدوَن  َيا َرؾُمقَل اّلّل : َوَما اعْمَُػره ايمُِروَن اّلّلَ يَمثػِمً » ىَماًُمقا ، ا اًمذ 

ايمَِراُت   .(1)«َواًمذ 

                                                                 

  (.2676رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)
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د ومفؿ اًمـ بّل واعمُػره واًمذايمرات,  ا سماًمذايمريـ اهلل شمعامم يمثػمً  ملسو هيلع هللا ىلصن قمر 

د  : آكػراد, ومؽلهنؿ اكػردوا قمـ همػمهؿ سمذيمر اهلل شمعاممن ذم اًمؾغة مـوواعمػره

يمام ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾؿ,  ومؾؿ يصؾ إمم ما وصؾقا إًمقف يمثػم مـ أىمراهنؿ,

 .مـ ذًمؽ امـ ذيمر اهلل شمعامم, واًمؾسان ياسمًس  اوىمبقح أن يؽقن اًمؼؾب ظماًمقً 

ؾْماَلِم ىَمْد ؿمـرإِن  » ًمرضمؾ ضماءه ىمال ًمف: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ىمال اًمـ بّل  ئَِع اإْلِ ا

ُؽ سمِِف ضَمامِ  ـْ » ٌع, ىَماَل:يَمُثَرْت قَمَؾقْـَا وَمبَاٌب َكتََؿس  ُل ًمَِساُكَؽ َرـْمًبا ِم َٓ َيَزا

 
ِ
 .    (1)«۵ِذيْمِر اّلل 

ومقا أظمل اعمبارك ما ٓ يدرك يمؾف ٓ ُيؽمك يمؾف, ومذيمر واطمد َتسؽ سمف 

قمؿرك, ومل يزدد  ضـلطمتك شمضؿ إًمقف همػمه, وهؽذا ظمػم ًمؽ مـ أن يؿ

 قمؿؾؽ مـ هذه اًمعبادة اجلؾقؾة.

- ّٙ َّث َّح ان  يٍ إَٔاع انزكش كصٛش, يُٓا يا ٚهٙ: ملسو هيلع هللا ىلص ٔيًا ٔسد فٙ ُص

ـْ أيب هريرة  -1 ـْ ىَماَل: َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ » ىمال: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  رؾمقل اّلّل  ڤقَم َم

 ىَمِديٌر، ذِم َيْقٍم، ؿمـليَؽ ًَمُف، ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَْؿُد، َوُهَق قَمغَم يُمؾه ؿمـر َوطْمَدُه َٓ 
ٍ
ء

ةٍ, يَماَكْت ًَمُف قِمْدَل  ِرىَماٍب, َويُمتِبَْت ًَمُف ِماَئُة طَمَسـٍَة, َوحُمِقَْت قَمـُْف  شـرقمَ  ِماَئَة َمر 

ـَ اًم ائٍَة, َويَماكَْت ًَمُف طِمْرزً ؾمـقِماَئُة  , َومَلْ َيْلِت سـلَطاِن، َيْقَمُف ذًمَِؽ، طَمت ك ُيؿْ شـقِم

ـْ ذًمَِؽ  ـْ ىمَ  ,َأطَمٌد َأوْمَضَؾ مِم ا ضَماَء سمِِف إِٓ  َأطَمٌد قَمِؿَؾ َأيْمَثَر ِم  َوَم
ِ
اَل: ؾُمبَْحاَن اّلّل

                                                                 

, وصححف إًمباين )صحقح (3375اًمؽممذي سمرىمؿ )و(, 17680محد سمرىمؿ )أرواه  (1)

 (.2/1273اجلامع 
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ٍة، طُمط ْت ظَمَطاَياهُ َوسمَِحْؿِدِه، ذِم َيْقٍم ِمائَ   .(1)«, َوًَمْق يَماَكْت ِمثَْؾ َزسَمِد اًْمَبْحرِ َة َمر 

ـْ ىَماَل: َٓ إهَِل إِٓ  اّلّلُ َوطْمَدُه » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال اًمـ بلُّ   ڤوقمـ أيب أجقب  -4 َم

 ىَمِديٌر، قمَ ؿمـلُد َوُهَق قَمغَم يُمؾه يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعْمُْؾُؽ َوًَمُف احْلَؿْ ؿمـرَٓ 
ٍ
ٍر، يَماَن  شـرء ِمَرا

ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمقَؾ  ـْ َأقْمتََؼ َأْرسَمَعَة َأنُْػٍس ِم  .(2)«يَمَؿ

  ڤوقمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص  -1
ِ
 ومؼال: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: يُمـ ا قِمـَْد َرؾُمقِل اّلّل

ـْ  «ٍة؟َأجَْعِجُز َأطَمُديُمْؿ َأْن َيْؽِسَب، يُمؾ  َيْقٍم، َأْخَػ طَمَسـَ » وَمَسَلَخُف ؾَماِئٌؾ ِم

ُيَسبهُح ِماَئَة شَمْسبِقَحٍة، »ضُمَؾَساِئِف: يَمْقَػ َيْؽِسُب َأطَمُدَكا َأْخَػ طَمَسـٍَة؟ ىَماَل: 

 .(3)«وَمقُْؽتَُب ًَمُف َأْخُػ طَمَسـٍَة. َأْو ُُيَطُّ قَمـُْف َأخُْػ ظَمطِقئَةٍ 

ـْ ىَماَل ؾُمبْ »ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رؾمقل اهلل   ڤقمـ أيب هريرة  -2  َم
ِ
َحاَن اّلّل

ةٍ، طُمط ْت قمـف ظَمَطاَياهُ  َوإْن يَماَكْت ِمثَْؾ َزسَمِد  ,َوسمَِحْؿِدِه ذِم َيْقٍم، ِماَئَة َمر 

ـْ ىَماَل طِملَم ُيْصبُِح َوطِملَم ُيؿْ », وذم رواية قمـد مسؾؿ: (4)«اًْمَبْحرِ  : سـلَم

ٍة، مَلْ َيلِْت َأطَمٌد يَ   َوسمَِحْؿِدِه، ِماَئَة َمر 
ِ
ْقَم اًْمِؼقَاَمِة سمَِلوْمَضَؾ مِم ا ضَماَء سمِِف, ؾُمْبَحاَن اّلّل

 .(5)«إِٓ  َأطَمٌد ىَماَل ِمثَْؾ َما ىَماَل َأْو َزاَد قَمَؾقْفِ 

م هق مـ أؿمفر  يمر وومضؾفا يمثػمة, واًمذي شمؼد  وإطماديث ذم أنقاع اًمذه

                                                                 

  (.2691مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 3293رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2693مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6404اًمبخاري سمرىمؿ ) رواه (4)

 (.2698رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2692) مسؾؿ سمرىمؿو(, 6405رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (2)

 (.2692رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (3)
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يمر   ؾمـكًمف ومضؾ, وورد همػمه يمثػم, ومعـ أيب مقمما وأصّح ما ورد مـ اًمذه

 ىم ڤإَؿْمَعِري 
ِ
ـْ يُمـُقِز » :ملسو هيلع هللا ىلصال: ىَماَل زِم َرؾُمقُل اّلّل َأَٓ َأُدًمَُّؽ قَمغَم يَمـٍْز ِم

 » وَمَؼاَل: وَمُؼْؾُت: سَمغَم. «اجْلَـ ِة؟
ِ
َة إِٓ  سمِاّلّل  .    (1)«ىُمؾ َٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمق 

  ڤوقمـ أيب هريرة 
ِ
َْٕن َأىُمقَل: ؾُمبَْحاَن » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

, َواحْلَؿْ 
ِ
، َأطَمبُّ إزَِم  مِم ا ـَمَؾَعْت قَمَؾقِْف اّلّل , َواّلّلُ َأيْمؼَمُ , َوَٓ إًَِمـَف إِٓ  اّلّلُ

ِ
ُد ّلّل

ْؿُس   .(2)«اًمش 

يمر اوآؾمتغػار أجًض  م طمديث إهمره اعمُزين هق مـ أنقاع اًمذه , وشمؼد 

ؾْمتَْغِػُر اّلّلَ إِك ُف ًَمقَُغاُن قَمغَم ىَمْؾبِل, َوإيِنه َٕ » :ملسو هيلع هللا ىلصقمـد مسؾؿ, وىمقل اًمـ بّل   ڤ

ةٍ   .    (3)«ذِم اًْمقَْقِم ِماَئَة َمر 

يمام ذم صحقح  , وىمد طمث  قمغم آؾمتغػار مـ ىمقًمف,ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ومعؾف 

  اأجًض   ڤمسؾؿ قمـ إهمره 
ِ
َا اًمـ اُس شُمقسُمقا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل يا أهيُّ

, وَمِنينه َأتُقُب ذِم اًْمقَْقِم إًَِمقِْف ِما
ِ
ةٍ إمَِم اّلّل  .    (4)«َئَة َمر 

  

                                                                 

 (.2704مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 4202رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 (.2695رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (4)

 (.2702رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.2702مسؾؿ سمرىمؿ )رواه  (2)
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  ڤوقمـد اًمبخاري مـ طمديث أيب هريرة 
ِ
ىمال: ؾمؿعُت رؾمقَل اّلّل

ـْ ؾَمبِْعلَم » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص َ َوَأتُقُب إًَِمقِْف ذِم اًْمقَْقِم َأيْمَثَر ِم ؾَْمتَْغِػُر اّلل  َٕ  إيِنه 
ِ
َواّلل 

ةً  ٓ  يغػؾ قمـ آؾمتغػار.    (1)«َمر   , ومقـبغل ًمؾعبد أ

يمر وأظمتؿ ؾُمـ ة ا ـَـ اًمققمق ة-ًمذه سمذيمر قمظقؿ ضماء ذم  -ويمذا مجقع اًمسُّ

اًمصحقحلم, ظمتؿ سمف اًمبخاري صحقحف, وظمتؿ سمف اسمـ طمجر يمتاسمف سمؾقغ 

م    ڤوهق طمديث أيب هريرة , ↓اعمرا
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اّلّل

قَزاِن، طَمبِقَبتَ »
ِ
: يَمؾَِؿَتاِن ظَمِػقَػَتاِن قَمغَم اًمؾهَساِن، صَمِؼقَؾَتاِن ذِم اعْم ـِ مْح اِن إمَِم اًمر 

 اًْمَعظِقؿِ 
ِ
 . (2)«ؾُمْبَحاَن اّلّل َوسمَِحْؿِدِه, ؾُمْبَحاَن اّلّل

 

 انذًذ هلل انز٘ تُؼًرّ ذرى انصانذاخ

 

   

                                                                 

 (.6307رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (1)

 . 2694مسؾؿ سمرىمؿ )و(, 6406رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (4)
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y 
 الصفحة                  املوضوع

مة  3 ................................................... د. ظماًمد اعمشـقؼح مؼـده

مة  5 ............................................................ اعممًمػ مؼـده

 13 ............................................................... اًمتؿفقـد.

ـ ة.  13 ............................................................ معـك اًمسُّ

ـ ة.كامذج   14 ..................................... مـ طمرص اًمسؾػ قمغم اًمسُّ

ـ ة.  18 ................................................. مـ صمؿرات اشمباع اًمسُّ

 18 ............................................... .إدًمة قمغم  هذه اًمثؿرات

 20 ................................................ ىمبؾ اًمشـروع ذم اعمؼصقد

 22 ................................................... .$وصـقتا اًمـقوي 

 25 ......................................................... اًمســ اعمقىمقشمة.

 25 .................................................... وىمت ما ىمبؾ اًمػجر.

 25 ........................................... اًمؼسؿ إول: ىمقامف مـ اًمـقم.

ؼاظ مـ كقم اًمؾقؾ سمعد آؾمتق ااظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ آؾمتـثار صمالصمً 

 28 ............................................................. قمغم ىمقًملم:

ـِ اًمقضقء.  32 ...................................................... مـ ؾُمـَ

 39 ........................................ اًمؼسؿ اًمثاين: ىمقامف ًمّؾقؾ, واًمقشمر.

 39 ....................................... .ما هق أومضؾ وىمت ًمصالة اًمؾقؾ؟
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 الصفحة                  املوضوع

 42 ........................... إومضؾقة ذم وىمت ىمقام اًمؾقؾ قمغم صمالث مراشمب

 49 ............. أو ومعؾف؟ ملسو هيلع هللا ىلصمسلخة: هؾ صمبت اًمؼـقت ذم اًمقشمر مـ ىمقل اًمـ بله 

 51 ............................... ؟هوهؾ اًمؼـقت يؽقن ىمبؾ اًمريمقع, أو سمعد

 53 .................................. مسلخة: وهؾ يرومع يديف ذم ىمـقت اًمقشمر؟

 53 ................................... مسلخة: سملي ؿمـلء يبدأ ىمـقشمف ذم اًمقشمر؟

 54 ....................... مسلخة: هؾ يؿسح وضمفف سمقديف سمعد دقماء اًمؼـقت؟

 61 ..................................................... : وىمت اًمػجر. اصماكقً 

ة ؾُمـَـ.  61 ................................................. إذان , وومقف قِمد 

ة ؾُمـَـ   65 ............................................ .ؾُمـ ة اًمػجر, وومقفا قِمد 

ـَـ اًمرواشمب قمغم ىمقًملم.  65 .............................. اظمُتؾػ ذم قمدد اًمسُّ

 68 .................................................... آيمد اًمّســ اًمرواشمب.

ة أمقر.  69 ........................................... ؾُمـ ة اًمػجر َتتص سمِعد 

ة ؾُمـَـ.   73 ................................... اًمذهاب إمم اعمسجد , وومقف قِمد 

 81 ....................................................... ؾُمـَـ ذم اًمصالة. 

ُـّ ومقفا.  81 ............................................... أ/ اًمسؽمة , وما يس

ة مع اًمؽؾب إؾمقد, واحلامر قِمؾ ة ضمامعة  83 ........... سمقـفؿ. ًمقس ًمؼرن اعمرأ

ـّ اًمتسقك قمـد يمؾ صالة.  84 ............................................ ُيس

ُـّ ما يكم.  84 .................................................. أثـاء اًمؼقام ُيس
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ُـّ ما يكم .   90 ............................................... أثـاء اًمريمقع ُيس

ة ؾُمـَـ.  93 ......................................... اًمرومع مـ اًمريمقع ومقف قِمد 

ة ؾُمــ.   95 ................................................. اًمسجقد ومقف قِمد 

ـَـ ذم اجلؾسة سملم اًمسجدشملم.   98 .................................... ِمـ اًمسُّ

 99 ...................................................... .ضمؾسة آؾمؽماطمة

ـَـ ذم اًمتشفد:   100 .................................................مـ اًمسُّ

 101 ................................. وضع اًمؽػلم طمال اًمتشفد ًمف صػتان.

 102 ................................ وضع إصاسمع طمال اًمتشفد ًمف ِصػتان.

 107 ............... إذيمار اعمشـروقمة سمعد اًمسالم مـ اًمصالة اعمػروضة ؾُمـ ة.

ـ ة أن يؽقن اًمتسبقح سمإصاسمع.  109 .....................................اًمسُّ

ـ ة اجلؾقس سمعد اًمػجر ذم اعمصغم  طمتك شمط   111 ........... ؾع اًمشؿس.مـ اًمسُّ

 112 ....................................................... أذيمار اًمصباح. 

 112 ........................................ ز. أذيمار اًمصباح, واعمساء هل:

 117 .................................................. : وىمت اًمضحك.اصماًمثً 

 117 ............. ذم ؾُمـق ة صالة اًمضحك قمغم أىمقال. ôاظمتؾػ اًمعؾامء 

 120 ................................................. وىمتفا, وأومضؾ وىمتفا.

 121 .............................................................. ومضؾفا. 

 122 ........................................................ قمدد ريمعاهتا. 

 123 ................................................... : وىمت اًمظفر.اراسمعً 
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 123 ................................ إول: صالة ؾُمـ ة اًمظفر اًمؼبؾقة,  إمر

ـَة شمطقيؾ اًمريمعة إومم مـ صالة اًمظفر.  124 ........... إمر اًمثاين: مـ اًمسُّ

 124 ............................................... إمر اًمثاًمث: اًمؼقؾقًمـة.

ـ ة ومعؾ اًمؼقؾقًمة؟ قمغم ىمقًملم  125 ........................ اظمُتؾِػ هؾ مـ اًمسُّ

ـ  شملظمػم صالة اًمظفر طمتك يـؽسـر احلر ة احلر, ُيس سمع: قمـد ؿِمد   126 . .إمر اًمرا

 127 ................................................ : وىمت اًمعصـر.اظمامًس 

ُـّ ىمبؾ اًمعصـر ؿمـقئً   127 ................................ مـ اًمـقاومؾ؟ اهؾ ُيَس

 128 .............................. متك يبتدئ وىمت أذيمار اًمصباح واعمساء؟

 129 ......................................................... أذيمار اعمساء.

: ما هق وىمت أذيمار اعمساء؟ وما هق اًمقىمت $ومتقى اًمعال مة اسمـ قمثقؿلم 

 131 ................................ كسـقاهنا؟ إومضؾ هلا؟ وهؾ شمؼضـك قمـد

 133 ................................................ ب:: وىمت اعمغراؾمادؾًم 

بقان أول اعمغرب. ـ ة يَمّػ اًمصه  133 ..................... إمر إول: مـ اًمسُّ

ـ ة إهمالق إبقاب أول اعمغرب,  133 وذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم. إمر اًمثاين: مـ اًمسُّ

 136 .............................. إمر اًمثاًمث: صالة ريمعتلم ىمبؾ اعمغرب.

ُـّ صالة ريمعتلم سملم يمؾ أذان, وإىمامة.  137 .............................. ُيس

سمع : ُيؽَره اًمـقم   138 .................................. ىمبؾ اًمعشاء.إمر اًمرا

 139 ................................................. : وىمت اًمِعشـاء.اؾماسمعً 

 139 ........................ إمر إول : ُيؽره احلديث, واعمجاًمسة سمعدها.
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ر, ما مل يؽـ ذم ذًمؽ مشؼة  إمر اًمثاين: إومضؾ ذم صالة اًمِعشاء أن شممظم 

 140 ........................................................ قمغم احلمقملم

ة ؾُمـَـ:  143 ................................................. اًمـ قم, وومقف قِمد 

 143 ........................................ قاب قمـد اًمـقم.إهمالق إب /1

 143 ............................................. إـمػاء اًمـار ىمبؾ اًمـقم. /2

 145 ................................................ اًمقضقء ىمبؾ اًمـقم. /3

 146 ............................... كػض اًمػراش ىمبؾ آضطجاع قمؾقف. /4

ؼه إجؿـ. /5  147 ........................................... اًمـقم قمغم اًمشه

 147 ............................... وضع يده اًمقؿـك حتت اخلد إجؿـ. /6

ءة أذيمار اًمـقم. /7  147 ................................................. ىمرا

ـ ة  147 ....................................... .ًمؾـقم أذيمار مـ اًمؽتاب واًمسُّ

ه اًمـائؿ.ؾُمـَـ وم   157 .................................................. قام يرا

ُـّ ًمف أن يػعؾ ما يكم.  158 ...................... مـ رأى رؤيا طمسـة, ومنكف ُيَس

ُـّ ًمف أن يػعؾ ما يكم  159 ...................... مـ رأى رؤيا يؽرهفا, ومنكف ُيَس

ُـّ أن يؼقل هذا اًمذيمر:  162 ...................... مـ اؾمتقؼظ سماًمؾقؾ, ومنكف ُيس

ـَـ همػم   165 ...................................................قىمقشمة.اعماًمسُّ

 165 ......................................................... ؾُمـَـ اًمطعام.

 168 .............................................. اًمتسؿقة أول اًمطعام. /1
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 الصفحة                  ملوضوعا

 171 ...................................................... إيمؾ مما يكم /2

 172 ............... أظمذ اًمؾؼؿة اًمساىمطة, وإماـمة ما هبا مـ أذى, وأيمؾفا. /3

 173 .................................................... ًمعؼ إصاسمع. /4

 173 ................................................... ؾَمْؾُت اًمَؼْصَعة. /5

 174 ............................................. إيمؾ سمثالث أصاسمع. /6

 175 ........................................ .ااًمتـػس ظمارج اإلكاء صمالصمً  /7

 176 ......................................... محد اهلل شمعامم سمعد اًمطعام. /8

 177 ............................................. امع قمغم اًمطعام.آضمت /9

 178 .......................................... مدح اًمطعام إذا أقمجبف. /10

 179 ......................................... اًمدقماء ًمصاطمب اًمطعام. /11

 180 ............ اؾمتحباب أن يسؼل اًمشارب َمـ قمغم يؿقـف ىمبؾ يساره. /12

 182 ....................................... .اؾماىمل اًمؼقم آظمرهؿ ؿمـرسمً  /13

 182 ............... شمغطقة اإلكاء , وذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم قمـد ىمدوم اًمؾقؾ. /14

 188 ................. [.]سماب اًمطعام, واًمشـرابومما هُنل قمـف ذم هذا اًمباب : 

ـَ ذم اًمسـالم, واًمؾؼـاء  189 .................................. واعمجاًمسة. ,ؾُمـَ

ـ ة: إًمؼاء اًمسالم. /1  189 ........................................... مـ اًمسُّ

ر اًمسالم صمالصمً  /2  191 ............. , إن دقمت احلاضمة ًمذًمؽ.ااؾمتحباب شمؽرا

ـ ة شمعؿقؿ اًمسالم قمغم مـ قمرومت, ومـ مل شمعرف. /3  192 ............. مـ اًمسُّ
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ـ ة سماسمتدائف. /4 ـ ة أن يؽقن اسمتداء اًمسالم ممـ ضماءت اًمسُّ  193 ............. اًمسُّ

بقان. /5 ـ ة اًمسالم قمغم اًمصه  194 .................................... مـ اًمسُّ

ـ ة اًمسالم قمـد دظمقل اًمبقت. /6  194 ............................... مـ اًمسُّ

ُـّ قمـد دظمقل اعمـزل صمالث ؾُمـَـ. ؾ مما ؾمبؼ أنف ُيَس  195 ........... ومائدة: حتص 

ـ ة ظمػض اًمصقت سماًمسالم, إذا  /7  196 دظمؾ قمغم ىمقم, وومقفؿ كائؿقن.مـ اًمسُّ

ـ ة شمبؾقغ اًمسالم. /8  196 ........................................... مـ اًمسُّ

 197 ........................................ اظمُتؾِػ ذم طمؽؿ شمبؾقغ اًمسالم.

 199 ................... .ااًمسالم قمـد دظمقل اعمجؾس, وقمـد مػارىمتف أجًض  /9

ُـّ اعمصاومحة مع اًمسالم قمـد اًمؾؼقا. /10  199 ............................ شُمَس

ُـّ اًمتبّسؿ, وـمالىمة اًمقضمف قمـد اًمؾؼاء. /11  200 .......................... ُيَس

ُـّ  /12  200 .................................. اًمؽؾؿة اًمطقبة ومفل صدىمة. شُمَس

 201 ............................. اؾمتحباب ذيمر اهلل شمعامم ذم اعمجؾس. /13

ُـّ ظمتؿ اعمجؾس سمـ : )يمػارة اعمجؾس(. /14  203 ......................... ُيَس

 203 ................... ومما هُنل قمـف ذم سماب: ] اًمسالم, واًمؾؼقا, واعمجاًمسة[.

ـَ ذم اًمؾباس, واًمزيـة.  205 .............................................. ؾُمـَ

ؾ. /1 ـ ة اًمتقامـ ذم اًمتـعُّ  205 ....................................... مـ اًمسُّ

 206 ............................. .ذم اًمـ فل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة؟احلؽؿة 

ـ ة اًمصالة سماًمـعال.  207 ............................................. مـ اًمسُّ
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ـ ة ًمبس اًمبقاض مـ اًمثقاب. /2  208 ................................ ِمـ اًمسُّ

ـ ة اؾمتعامل اًمطهقب. /3  209 ......................................... مـ اًمسُّ

َعر. /4 ـ قمـد شمرضمقؾ اًمش  ـ ة اًمتقؿُّ  219 ............................... مـ اًمسُّ

 222 ........................................... باب.ومما ُيـفك قمـف ذم هذا اًم

 223 ......................................... ؾُمـَـ ذم اًمعطاس, واًمتثاؤب .

ُـّ ًمؾعاـمس أن يؼقل:  /1  223 .............................. .«احلؿد هلل»ُيَس

ت. /2 ـ ة إذا مل ُيؿد اهلل شمعامم اًمعاـمس أنف ٓ ُيشؿ   224 .................. اًمسُّ

ـ ة يمظؿ  /3 ه سماًمقد.اًمػؿ قمـد مـ اًمسُّ  226 ..................... اًمتثاؤب, أو ردُّ

ٓ  يرومع صقشمف سماًمتثاؤب.  227 ........................... إومضؾ ًمؾؿتثائب أ

 229 .................................................... ـ أظمرى يقمق ة.ؾُمـَ 

 229 .................... ىمقل اًمذيمر اًمقارد قمـد دظمقل اخلالء, واخلروج مـف. 

ُـّ يمتاسمة اًمقصـقة.  230 ................................................... شمس

ء.   231 .................................... اًمسامطمة, واًمؾلم ذم اًمبقع واًمشـرا

 232 ........................................ صالة ريمعتلم سمعد يمؾ وضقء. 

 232 ....................................................... اكتظار اًمصالة. 

 234 ............................................................. اًمسقاك. 

 234 ........................................ دمديد اًمقضقء ًمؽؾ صالة. -7

 235 .......................................................... اًمدقماء. -8
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 الصفحة                  املوضوع

 240 ...........................]سماب اًمدقماء [ . :ومما ُيـفك قمـف ذم هذا اًمباب

 240 ........................ .ومائدة: رسمام يسلل اًمبعض: ماذا أىمقل ذم دقمائل؟

 241 ............................................ اإليمثار مـ ذيمر اهلل شمعامم. 

 242 ..................................... يمقػ يمان اًمصحاسمة مع اًمؼرآن؟ -

يمر ومقف طمقاة ًمؾؼؾقب. -  244 ............................................ اًمذه

 245 ............................. قمغم ِذيْمره ذم مقاضع قمديدة. ۵طمث اهلل  

 248 ......................................... اًمذيمر كققمان: مطؾؼ, ومؼق د.  

يمر يؽقن اًمعبد مـ اًمساسمؼلم.   249 ..................................... سماًمذه

 255 .................................................... ومفرس اعمحتقيات
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